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1. UVOD 
 

1.1. OPREDELITEV PROBLEMATIKE, NAMEN IN CILJ DELA 

 
Banke še vedno ustvarjajo prihodke predvsem iz razlike med obrestno mero, po 
kateri plasirajo sredstva (aktivna obrestna mera) in obrestno mero, po kateri 
obrestujejo vložena sredstva prebivalstva in podjetij (pasivna obrestna mera). Vedno 
večja konkurenca in sprostitev trga finančnih storitev čedalje bolj znižujeta maržo in s 
tem dobiček bank. Banke so zato primorane iskati nove vire prihodkov.  
 
Svetovni finančni sektor je v zadnjih desetletjih zaznamovan s prevzemi, združitvami 
in drugimi oblikami sodelovanja med različnimi finančnimi institucijami. Na tem 
področju so zlasti dejavne banke in zavarovalnice. V zadnjih dvajsetih letih se je v 
Evropi zelo razmahnilo bančno zavarovalništvo skozi serijo prevzemov, združitev in 
skupnih vlaganj. 
 
Globalizacija in globoke spremembe v svetovnem gospodarstvu so vplivale na razvoj 
bank in zavarovalnic. V preteklosti je bila za bančno in zavarovalniško dejavnost 
značilna stroga ločnica. Vzrok zanjo so bile neenake pristojnosti in stroga 
zakonodaja, ki je urejala obe dejavnosti, različna poslovna kultura, različen odnos do 
tveganj ter različne časovne, strateške in operativne usmeritve. Danes so svetovne, 
politične in pravne spremembe pripeljale do intenzivnih dogovorov in sodelovanj med 
bankami in zavarovalnicami ter v končnem do razvoja bančnega zavarovalništva 
(Šker, 2003, str. 84). 
 
Razvoj združevanja in povezovanja bank in zavarovalnic so v svetu različno 
poimenovali. Nemška literatura uporablja izraz allfinanz, med tem ko v angleški 
literaturi zasledimo izraz bancassurance. Koncept allfinanz predstavlja najobsežnejši 
možen način povezovanja finančnih ustanov, ki ima za cilj celovito zadovoljevanje 
strankinih potreb (Bešter, Kobal, 1998, str. 95).  Izraz bancassurance ali slovensko 
bančno zavarovalništvo izvira iz Francije in se nanaša na vstopanje bank v 
zavarovalniški sektor oziroma na prodajo zavarovalniških storitev prek bančne mreže 
(Genetay in Molyneux, 1998, str. 8). 
 
Bančno zavarovalništvo je trenutno v Evropi poglavitna gonilna sila finančnega 
sektorja (Drury, 2001, str. 1). Francoski trg je eden najbolj razvitih na področju, kjer 
se srečujeta banka in zavarovalnica. Delež prodaje življenjskih zavarovanj je v 
nekaterih evropskih državah izjemno velik. V Franciji in Italiji se 60 % zavarovalnih 
polic proda prek bančnih okenc, v Španiji pa kar 70 % (Hislop et al., 2002, str. 3). 
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Težnja po povezovanju bančnih in zavarovalniških storitev se v zadnjih letih pojavlja 
tudi v Sloveniji. Procesi povezovanja slovenskih finančnih ustanov so zaradi 
omejevalne zakonodaje potekali relativno počasi, vendar so v zadnjih letih opazne 
velike spremembe na tem področju. Trg življenjskih zavarovanj ponuja tudi 
slovenskim bankam perspektivne možnosti za dobiček, ki ga na področju klasičnih 
bančnih poslov ne morejo več dosegati. Večina slovenskih bank se je tako že 
vključila na področje prodaje zavarovalniških storitev. Kako uspešne so pri tem, 
bomo videli v magistrskem delu. 
 
Za povečanje konkurenčne moči in uspešnosti poslovanja iščejo gospodarske družbe 
sinergijske učinke tudi na drugih področjih delovanja. Tudi zato je namen 
magistrskega dela s pomočjo domače in tuje strokovne literature, konkretnih 
podatkov in izkušenj prikazati pojav povezovanja bank in zavarovalnic v svetu in v 
Sloveniji. V delu želim prikazati različne modele vstopa bank na zavarovalniško 
področje ter jih medsebojno primerjati z vidika uspešnosti. V različnih gospodarstvih 
se je namreč bančno zavarovalništvo različno uveljavilo. Prav tako se pojavljajo 
razlike v uspešnosti prodaje življenjskih zavarovanj v primerjavi s premoženjskimi. 
Videli bomo, da v večini držav premoženjska zavarovanja ne dosegajo zavidljivih 
deležev prodaje prek bančnih poslovalnic.  
 
Ker je tudi v Sloveniji v zadnjih letih moč zaznati čedalje več vstopov bank na 
zavarovalniško področje, želim v pričujočem magistrskem delu ugotoviti, kakšna je 
prihodnost bank na tem področju. Pogled v prihodnost ponuja zanimive, a vedno 
negotove vizije nadaljnjega razvoja. Na praktičnem primeru želim oziroma 
nameravam tudi prikazati proces vstopa ene izmed slovenskih bank na področje 
osebnih zavarovanj. 
 
Cilj magistrskega dela je tako prikazati vlogo bančnega zavarovalništva z vidika 
finančnih ustanov, t.j. zavarovalnice in banke ter strank. V ta namen nameravam 
proučiti uspešnost bančnega zavarovalništva v različnih evropskih državah in drugod 
po svetu. Na podlagi izsledkov raziskav je moj cilj ugotoviti primerne načine 
povezovanja bank in zavarovalnic in določiti ključne dejavnike uspešnosti delovanja, 
ki jih lahko ob upoštevanju določenih razmer ustrezno apliciramo na slovenski trg. 
 

1.2. METODE PREUČEVANJA IN ZASNOVA DELA 

 
Metode dela, ki jih bom uporabila pri izdelavi magistrskega dela, so povezane 
predvsem s teoretičnim proučevanjem tuje in domače strokovne literature, virov, 
prispevkov in člankov s področja bančništva in zavarovalništva. Magistrsko delo bo v 
večji meri temeljilo na tuji literaturi, razen v delu, ki se nanaša na proces uvajanja 
bančnega zavarovalništva na slovenski finančni trg.  
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Spoznanja, ki so se pokazala skozi prakso v tujini, bom poskušala prenesti v 
magistrsko delo in izdelati primerjalno analizo. Pri izdelavi dela bom vključila tudi 
lastno znanje, pridobljeno tekom podiplomskega študija, predvsem pa znanje, ki sem 
ga pridobila med opravljanjem svojega rednega dela v banki, ravno na področju 
bančnega zavarovalništva.  
 
Teoretična spoznanja in ugotovljena dejstva bodo podkrepljena tudi s praktičnimi 
primeri iz tujine in Slovenije, s posebnim poudarkom na analizi primera vstopa 
Abanke Vipe na zavarovalniški trg. 
 
Magistrsko delo bo vsebinsko razdeljeno na pet poglavij. Po uvodu bom v drugem 
poglavju predstavila koncept bančnega zavarovalništva. Različni avtorji različno 
razlagajo pojem bančnega zavarovalništva, zato bom navedla nekaj definicij različnih 
avtorjev. V nadaljevanju bom predstavila zakonodajo na tem področju, oblike 
povezovanj bank in zavarovalnic ter razloge za povezovanje. Ker je uspešnost 
bančnega zavarovalništva odvisna od izbire ustreznega modela, želim prikazati 
ključne dejavnike, ki vplivajo na uspeh uvedbe bančnega zavarovalništva.  
 
V naslednjih dveh poglavjih bom prikazala stanje bančnega zavarovalništva v svetu 
in v Sloveniji, navedla konkretne primere povezovanj ter izdelala primerjalno analizo 
med državami. Predstavila bom tudi možnosti nadaljnjega razvoja bančnega 
zavarovalništva ter prihodnost povezovanja bank in zavarovalnic. Peto poglavje bo 
namenjeno prikazu vstopa Abanke Vipe na zavarovalniški trg. V sklepu pa bom 
povzela najpomembnejše ugotovitve posameznih poglavij. 
 

 

2. POVEZOVANJE BANK IN ZAVAROVALNIC 
 
Bančno zavarovalništvo je kompleksna dejavnost, ki jo razviti trgi kapitala že dobro 
poznajo, v Sloveniji pa se je ta dejavnost šele začela uveljavljati. Sodelovanje bank in 
zavarovalnic na področju ponudbe skupnih storitev prinaša vrsto prednosti tako za 
banko kot za zavarovalnico in navsezadnje tudi za kupce njunih storitev. Pri 
ponujanju bančno zavarovalniških storitev se lahko banka in zavarovalnica odločita 
za številne prodajne poti, od katerih so ene bolj, druge manj primerne za prodajo 
tovrstnih storitev. Za uspešno delovanje univerzalne finančne ustanove morajo biti 
rešena vprašanja glede oblike sodelovanja. Izbira ustrezne oblike sodelovanja bank 
in zavarovalnic pa je odvisna od kulturnih in zakonodajnih značilnosti posamezne 
države.  
 



 

4 

2.1. OPREDELITEV BANČNEGA ZAVAROVALNIŠTVA 

 
Odkar je bančno zavarovalništvo postalo interesno področje delovanja bank, so se 
pojavile mnoge definicije, ki pojasnjujejo ta pojav. Definicij je toliko, kolikor je 
avtorjev, ki obravnavajo to področje, v osnovi pa so si vse zelo podobne. Osnovna 
definicija ali vsaj minimalni kriterij pri opredelitvi bančnega zavarovalništva je trženje 
bančnih in zavarovalniških storitev ali njihovih kombinacij prek skupnih tržnih poti.  
 
Pavliha (1997, str. 691) z bančnim zavarovalništvom opredeljuje sodelovanje bank in 
zavarovalnic pri oblikovanju, trženju in distribuciji zavarovalniških storitev, posebno 
na področju življenjskih zavarovanj. 
 
Hoschka (1994, str. 1) pojasnjuje, da se bančno zavarovalništvo nanaša na vstop 
bank v zavarovalniški sektor s ponujanjem zavarovalniških storitev svojim strankam 
znotraj ene družbe. 
 
Podobno definira bančno zavarovalništvo Elkington (1993, str. 2), ki pravi, da je 
bančno zavarovalništvo v osnovi prodajanje in provizioniranje bančnih in 
zavarovalniških storitev s strani ene organizacije pod isto streho. 
 
Širšo definicijo nam ponuja Swiss Re. Bančno zavarovalništvo opisuje kot strategijo, 
sprejeto s strani bank in zavarovalnic, ki želijo medsebojno sodelovati in se 
povezovati na trgu finančnih storitev. V praksi ta pojem opredeljuje novo strateško 
usmeritev finančnih institucij na področju poslovanja s fizičnimi osebami (Sigma  
2/1992, str. 4).  
 
Bančno zavarovalništvo je v svoji najpreprostejši obliki distribucija zavarovalniških 
storitev s pomočjo distribucijskih kanalov bank. Konkretneje, bančno zavarovalništvo 
pomeni združevanje finančnih storitev, ki lahko istočasno zadovoljijo bančne in 
zavarovalniške potrebe strank. Bančno zavarovalništvo se pojavlja v različnih 
državah v različnih oblikah, odvisno od demografskih, ekonomskih in zakonodajnih 
lastnosti posamezne države. Demografske značilnosti države določajo vrsto bančno 
zavarovalniških storitev, ekonomski položaj določa trend dobičkov, tržnega deleža, 
ipd., medtem ko zakonodaja določa okvire, znotraj katerih bančno zavarovalništvo 
lahko deluje (Kumar, 2002a, str. 1). 
 
V literaturi lahko zasledimo še druge pojme, ki se nanašajo na sodelovanje bank in 
zavarovalnic. Poleg bančnega zavarovalništva so v svetu finančnih storitev vse bolj 
pogosti tudi primeri, ko želi zavarovalnica vstopiti na trg bančnih storitev. 
Zavarovalno bančništvo pomeni prodajo bančnih storitev prek zavarovalnih 
zastopnikov.  
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Dopolnjeni zakon o zavarovalništvu iz leta 2004 omogoča tudi zavarovalnicam v 
Sloveniji trženje bančnih storitev prek zavarovalniškega omrežja. Takšna tržna pot 
naj bi prav v Sloveniji imela večje možnosti za razvoj kot v drugih državah Evropske 
unije (EU). Trženje zavarovanj prek bank je bolj uspešno v tistih državah, kjer 
zavarovalni zastopniki nimajo tradicije. Ker imamo pri nas omrežje zavarovalnih 
zastopnikov zelo razširjeno, je možnost za razvoj obratne poti lahko pri nas 
uspešnejša (Urh, 2004, str. 26). Nekatere slovenske zavarovalnice nameravajo v 
prihodnje vpeljati tudi trženje bančnih storitev prek svojega prodajnega omrežja. 
 
Koncepta bančnega zavarovalništva in zavarovalnega bančništva sta si dopolnilna, 
vendar se bom v magistrskem delu omejila zgolj na sodelovanje bank in zavarovalnic 
pri trženju zavarovalniških storitev prek bančne mreže. 
 

2.2. PRAVNA UREDITEV PODROČJA SODELOVANJA BANK IN 
ZAVAROVALNIC 

2.2.1. Evropa, Amerika in Azija 

 
Program evropskega združevanja finančnega sektorja, ki je zapisan v Rimski 
pogodbi, zahteva prost pretok kapitala in svobodno ustanavljanje družb (Adlešič, 
2003, str. 33). Zakonodaja na področju Evropske unije strogo ločuje bančni, 
zavarovalniški in naložbeni sektor. Prizadevanja, ki so zajeta v Smernicah Evropske 
unije, gredo v smeri ustvarjanja enotnega trga finančnih storitev. Namen načela 
enotnosti trga je pospešiti združevanje nacionalnih finančnih trgov, ki vodi do 
finančnega univerzalizma in do nastanka enega trga finančnih storitev v okviru  
Evropske unije. Načela enotnosti naj bi tudi omogočala združitvene procese med 
finančnimi ustanovami, večala konkurenco med ponudniki finančnih storitev in 
spodbujala ekonomijo obsega (Mikek et al., 2004, str. 5). 
 
Zakonodajna ureditev povezovanja finančnih ustanov obsega tri področja ureditve 
(Genetay in Molyneux, 1998, str. 224): 
 
(i) lastništvo: obstajata dva načina vstopa bank na področje zavarovalništva. 

Prvi se nanaša na ustanovitev lastne zavarovalnice s strani banke, drugi pa na 
razne oblike sodelovanj med banko in zavarovalnico. Pravne omejitve pri 
lastniških deležih bank v zavarovalnicah so odvisne od vrste sodelovanj med 
ustanovama (od popolnoma integriranih do ohlapnih oblik sodelovanja). 
Popolna integracija pomeni, da se lahko več finančnih ustanov združi v 
poslovnem in pravnem vidiku. To pomeni, da ustanovijo eno družbo, v kateri 
se izvršujeta proizvodnja in trženje bančnih in zavarovalniških storitev. Takšna 
oblika povezovanja ni dovoljena v nobeni evropski državi. Povezovanje je 
večinoma omejeno zgolj na sodelovanje pri skupni prodaji finančnih storitev. 
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Oblike sodelovanj, ki so prikazane v tabeli 1, so dovoljene v večini izbranih 
držav. V državah, kot so Islandija, Kitajska, Mehika in Tajska, je bankam 
prepovedano ustanavljati zavarovalnice. Ravno tako je v Mehiki in na 
Kitajskem prepovedana kapitalska udeležba bank v zavarovalnicah. 
Oblikovanje finančnih skupin ni prepovedano v nobeni od prikazanih držav, 
vendar pa veljajo za nekatere države določene omejitve zaradi ločenega 
nadzora bančne in zavarovalniške dejavnosti. 

 
(ii) proizvajanje finan čnih storitev: zakonodaja v večini držav prepoveduje 

bankam proizvodnjo zavarovalniških storitev in obratno. Razlog je v bojazni, da 
bi banke uporabljale dolgoročne zavarovalno tehnične rezervacije za 
pokrivanje kratkoročnih bančnih likvidnostnih potreb. Ravno tako je potrebno 
ločevanje kapitala pri splošnem in življenjskem zavarovanju. Zaradi prepletanja 
dejavnosti je možen nadzor različnih vrst kapitala le tako, da se prepove 
opravljane dejavnosti v isti družbi in se loči opravljanje življenjskega oziroma 
splošnega zavarovanja ter bančništva. V izbranih državah, ki jih prikazuje 
tabela 2, je proizvodnja zavarovalniških storitev s strani bank prepovedana, 
razen v Združenih državah Amerike, kjer je to izjemoma dovoljeno pri rentnih 
zavarovanjih. Banke v Združenih državah Amerike lahko proizvajajo rentna 
zavarovanja, če pridobijo dovoljenje nadzornega organa za zavarovalniški trg. 

 
(iii) prodaja finan čnih storitev: sodelovanje med finančnimi ustanovami je v veliki 

meri odvisno od zakonodajnih omejitev in nadzora poslovanja teh ustanov. Iz 
tabele 2 je razvidno, da je distribucija zavarovalniških storitev prek bančnih 
poslovalnic danes dovoljena v večini držav. V določenih državah obstajajo 
določene omejitve pri prodaji zavarovalniških storitev prek bank. V Italiji lahko 
banke od leta 1995 prodajajo zgolj enostavne zavarovalniške storitve. V 
Franciji morajo bančni delavci uradno pridobiti dovoljenje za prodajo 
zavarovalniških storitev. Enako velja za Slovenijo. V Švici na primer ne obstaja 
posebna zakonodaja glede prodaje zavarovanj prek bančnih okenc, razen 
tega, da lahko banke posredujejo pri prodaji zavarovalniških storitev domačim 
fizičnim in pravnim osebam. V Aziji, kjer bančno zavarovalništvo še ni tako 
uveljavljeno kot v Evropi, je v nekaterih državah (npr. Filipini in Južna Koreja) 
bankam prepovedano posredovanje pri prodaji zavarovalniških storitev. 
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Tabela 1: Pravna urejenost lastniške povezanosti ba nk in zavarovalnic v 
izbranih državah po svetu 

  
Država 

Ustanovitev  zav. 
podružnice s strani 
bank 

Lastništvo banke  
v zavarovalnici 

Oblikovanje finan čne 
skupine (1) 

Avstrija Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Belgija Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Češka Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Danska Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Filipini Dovoljeno Dovoljeno NP 
Finska Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Francija Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Grčija Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Indija Dovoljeno Dovoljeno NP 
Irska Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Islandija Prepovedano Strogo omejeno Strogo omejeno 
Italija Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Japonska Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Južna Koreja Dovoljeno Dovoljeno Strogo omejeno 
Kanada Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Kitajska Prepovedano  Prepovedano Omejeno 
Luksemburg Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Madžarska Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Mehika Prepovedano Prepovedano Strogo omejeno 
Nemčija Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Nizozemska Omejeno Omejeno Dovoljeno 
Norveška Dovoljeno(2) Omejeno Dovoljeno 
Poljska Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Portugalska Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Slovaška Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Španija Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Švedska Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Švica Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Tajska  Prepovedano Dovoljeno NP 
Turčija Dovoljeno Dovoljeno Omejeno 
Velika Britanija Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno 
Združene drž. Amerike Strogo omejeno Strogo omejeno Strogo omejeno 

(1) Kjer je banka ali zavarovalnica matična družba ali družba v finančni skupini.  
(2) Samo prek holdinške družbe 
Vir: Lumpkin, 2002, str. 41 in Wong in Cheung, 2002, str. 36. 
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Tabela 2: Ureditev na podro čju proizvajanja in distribucije zavarovalniških 
storitev s strani bank v izbranih državah po svetu 

Država 
Proizvodnja zavarovalniških 
storitev s strani bank 

Distribucija zavarovalniških 
storitev prek bank 

Avstrija Prepovedano Dovoljeno 
Belgija Prepovedano Dovoljeno 
Češka Prepovedano Dovoljeno 
Danska Prepovedano Dovoljeno 
Filipini Prepovedano Prepovedano 
Finska Prepovedano Dovoljeno 
Francija Prepovedano Dovoljeno 
Grčija Prepovedano Omejeno 
Indija Prepovedano Omejeno 
Irska Prepovedano Dovoljeno 
Islandija Prepovedano Dovoljeno 
Italija Prepovedano Dovoljeno 
Japonska Prepovedano Omejeno 
Južna Koreja Prepovedano Prepovedano 
Kanada Prepovedano Omejeno 
Kitajska Prepovedano Omejeno 
Luksemburg Prepovedano Dovoljeno 
Madžarska Prepovedano Omejeno 
Mehika Prepovedano Omejeno 
Nemčija Prepovedano Dovoljeno 
Nizozemska Prepovedano Dovoljeno 
Norveška Prepovedano Dovoljeno 
Poljska Prepovedano Dovoljeno 
Portugalska Prepovedano Omejeno 
Slovaška Prepovedano Dovoljeno 
Španija Prepovedano Dovoljeno 
Švedska Prepovedano Dovoljeno 
Švica Prepovedano Dovoljeno 
Tajska Prepovedano Omejeno 
Turčija Prepovedano Dovoljeno 
Velika Britanija Prepovedano Dovoljeno 
Združene države Amerike Izjemoma Omejeno 

Vir: Lumpkin, 2002, str. 40 in Wong in Cheung, 2002, str. 17. 
 

2.2.2. Slovenija 

 
V Sloveniji lahko banke po Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) poleg 
bančnih storitev opravljajo tudi druge finančne storitve, kamor sodi tudi posredništvo 
pri prodaji zavarovalnih polic, ki ga predvideva Zakon o zavarovalništvu (Uradni list 
RS, št. 102/2004). Banke lahko sodelujejo pri zavarovalnem posredovanju, pri čemer 
morajo za opravljanje teh storitev pridobiti dovoljenje Banke Slovenije. Banka 
Slovenije izda dovoljenje na podlagi prehodnega mnenja Agencije za zavarovalni 
nadzor.  
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V banki lahko opravljajo posle zavarovalnega posredovanja samo zaposleni, ki so 
pridobili dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. Dovoljenje pridobijo osebe, ki 
opravijo strokovni izpit v skladu s Sklepom o podrobnejših pogojih za pridobitev in 
preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja 
oziroma posredovanja (Uradni list RS, št. 6/2001) in izpolnjujejo druge pogoje iz 230. 
člena Zakona o zavarovalništvu. 230. člen Zakona o zavarovalništvu med drugim 
določa tudi to, da mora imeti oseba najmanj enoletne izkušnje iz področja 
zavarovalniških poslov. Ker bančni delavci praviloma nimajo zavarovalniških 
izkušenj, banke to oviro rešujejo tako, da imajo bančni delavci do pridobitve enoletnih 
izkušenj mentorja iz zavarovalniških vrst, ki so bančnim delavcem na voljo za 
strokovno pomoč.  
 
Banka lahko opravlja bančne in druge finančne storitve, za katere je pridobila 
dovoljenje Banke Slovenije, na območju držav članic Evropske unije prek podružnice 
ali neposredno, če izpolnjuje pogoje, določene s predpisi držav članic. Poslovanje 
podružnice banke v državi članici Evropske unije nadzoruje Banka Slovenije, lahko 
pa zaprosi nadzorni organ v državi, kjer je podružnica, da zaradi učinkovitosti, 
enostavnosti in hitrosti oziroma manjših stroškov nadzor opravi v njenem imenu.  
 
Če želi banka posredno ali neposredno pridobiti kvalificiran delež (10 %) v 
zavarovalnici, mora za to pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. 
Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor je potrebno pridobiti tudi takrat, ko se 
doseže ali preseže meja 20 %, 33 % ali 50 % deleža glasovalnih pravic ali deleža v 
kapitalu zavarovalnice ali na podlagi katerih postane kvalificirani imetnik obvladujoča 
družba zavarovalnice. 
 

2.3. RAZLOGI ZA POVEZOVANJE BANK IN ZAVAROVALNIC  

 
V tekmovalnem svetu so banke prisiljene poiskati način za preživetje. Zaradi 
sprostitve trga finančnih storitev, čedalje hujše konkurence, zniževanja obrestnih 
marž in drugih razlogov, banke iščejo pot, da zadržijo svoje komitente in pridobijo 
nove.  
 
Na kratek rok lahko banke tekmujejo z zniževanjem stroškov in s prizadevanjem za 
večjo učinkovitost, vendar gledano dolgoročno obstajajo pomembni razlogi za 
združevanje z drugimi finančnimi institucijami in oblikovanje paketov storitev. 
Zmagovalec v prihodnosti bo tisti, čigar paketi bodo najbolj zadovoljili potrebe strank 
in ne tisti, ki se bo strogo držal tradicionalnih institucionalnih oblik (Bodie in Crane, 
1996, str. 111). 
 
Povezovanje bank in zavarovalnic ter ustvarjanje skupnih storitev prinašata vrsto 
ugodnosti vsem vpletenim (bankam, zavarovalnicam in strankam). Banke in 
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zavarovalnice skušajo s posli bančnega zavarovalništva izkoristiti sinergijske učinke 
povezovanja in doseči večje dobičke. V nadaljevanju navajam razloge povezovanja 
bank in zavarovalnic, in sicer z vidika banke, zavarovalnice in končnega potrošnika 
oziroma kupca.  
 

2.3.1. Vidik banke 

 
Preference strank glede nalaganja sredstev se skozi čas spreminjajo. Trend srednje- 
in dolgoročnih naložb se odmika od klasičnih depozitov in čedalje bolj nagiba k 
zavarovalniškim storitvam in vzajemnim skladom, kjer so donosi praviloma višji kot 
pri depozitih. Banke vidijo nadomestilo za izgube depozitov v vstopu na področje 
življenjskih zavarovanj. Življenjska zavarovanja so lahko tudi davčno ugodnejša od 
depozitov, kar jih naredi privlačnejše za stranke, banke pa v tem vidijo priložnost za 
prodajo.  
 
Z uvedbo zavarovalniških storitev v svojo paleto storitev lahko banke ponudijo svojim 
strankam sodobno in široko izbiro storitev, ki pokrivajo potrebe strank v njenem 
celotnem življenjskem ciklu. Na ta način je mogoče doseči tudi večjo zvestobo in 
navezanost svojih strank. Bančno zavarovalništvo omogoča pokritje večjega obsega 
potreb strank in s tem omogoča strankam, da več svojih potreb zadovoljijo pri enem 
ponudniku, kar je pomembno ne zgolj zaradi ustvarjanja novih virov prihodkov, 
temveč tudi za zadržanje obstoječih strank. Nenazadnje je cilj vsakega poslovnega 
subjekta pridobiti čim večji obseg poslovanja svojih strank, preden to stori 
konkurenca v enakem ali podobnem poslu (Kramar, 2004, str. 96). 
 
Kot najpomembnejši razlog vstopa v bančno zavarovalništvo Kumar (2002a, str. 2) 
razlaga povečanje donosnosti sredstev (angl. return on assets, ROA). Eden 
najboljših načinov povečanja donosa sredstev so prihodki iz naslova provizij. S 
prodajo zavarovalniških storitev banka ustvarja dodaten vir prihodka. Lahko je v obliki 
provizij ali dobička iz poslovanja, odvisno od vrste povezav z zavarovalnico. Dodatni 
prihodki dajejo možnost pokritja visokih stroškov bančne mreže.  
 
Bančno zavarovalništvo nudi zaposlenim v banki priložnost za povečanje 
produktivnosti, ker imajo možnost ponuditi strankam širšo paleto storitev. Z večjo 
ponudbo storitev banka lažje tekmuje z drugimi, tudi nebančnimi konkurenti, zmanjša 
stroške na enoto storitev in na splošno lahko postane boj učinkovita pri svojem 
poslovanju. Prav tako se pričakuje, da se bo z večjim obsegom storitev in okrepitvijo 
vezi z obstoječimi strankami povečal njen tržni delež, okrepil ugled in položaj, saj se 
navzven predstavljajo kot močne, zaupanja vredne in stabilne finančne institucije.  
Tudi demografske spremembe so v prid bančnemu zavarovalništvu. Upadanje 
stopnje rasti prebivalstva in povečanje povprečne življenjske dobe imajta pomemben 
vpliv na starostno strukturo prebivalstva v prihodnosti. Najverjetnejši rezultat tega je 
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pritisk na pokojninski sistem in potreba po dodatnem pokojninskem varčevanju in 
dolgoročnih investicijskih storitvah. Banke vidijo priložnost na tem področju 
zadovoljevanja strankinih potreb.  
 
Vendar pa začetek povezovanja bank in zavarovalnic prinaša tudi določene slabosti. 
Za banko so to predvsem pomanjkanje zavarovalniškega znanja, problem 
identifikacije bančnega osebja z zavarovalniškimi storitvami in problem različnih 
stimulacijskih modelov. Problem pomanjkanja zavarovalniškega znanja lahko banke 
rešijo z izobraževanjem bančnega osebja. Ponekod morajo bančni delavci pred 
pričetkom prodaje zavarovalniških storitev opraviti preizkus znanj s področja 
zavarovalništva in pridobiti licenco. Če banka in zavarovalnica postavita ustrezen 
model stimulacije za prodajo zavarovalniških storitev prek bančnih okenc, bo bančni 
delavec motiviran poistovetiti se z zavarovalniškimi storitvami.  
 

2.3.2. Vidik zavarovalnice 

 
Največja spodbuda zavarovalnicam za povezovanje z bankami je dostop do obsežne 
bančne baze podatkov o strankah, kar jim omogoča pridobivanje novih zavarovancev 
in večjo prodajo. Večjo prodajo dosežejo tudi prek široke mreže bančnih poslovalnic.  
 
Ekonomija obsega in ekonomija povezanih proizvodov sta pomembna motiva 
povezovanja bank in zavarovalnic, predvsem združitev in prevzemov (Sigma 3/2000, 
str. 28). Ekonomija obsega se pojavlja v primeru, če podvajanje outputa finančnega 
podjetja za katero koli storitev ali skupino storitev rezultira v manj kot dvojnem 
povečanju stroškov zaradi bolj učinkovite uporabe virov (Rose, 1996, str. 112). 
Ekonomija obsega je najbolj izkoriščena pri horizontalnih povezavah, predvsem na 
področju režijskih stroškov, stroškov opreme in splošnih stroškov. 
 
Ekonomija povezanih proizvodov obstaja, če so stroški proizvajanja več produktov 
skupaj nižji kot stroški proizvajanja vsakega produkta posebej. Ekonomija povezanih 
proizvodov je lahko pomembna pri finančnih storitvah zaradi možnosti delitve fiksnih 
stroškov in tehnologije (Skipper, 2003, str. 9). Zavarovalnice lahko prek bank prodajo 
storitve, ki jih sicer zaradi visokih prodajnih stroškov ne bi mogle. Visoki stroški 
prodaje prek obstoječih prodajnih poti zavarovalnice lahko povzročijo nekonkurenčne 
cene, zato storitve ni mogoče prodati. Stroški distribucije zavarovanj prek bank so 
manjši in tako se lahko tudi taka storitev trži.  
 
Banke imajo praviloma dobro podobo v očeh svojih strank, saj dajejo s svojo 
tradicionalnostjo vtis močne in stabilne finančne institucije. S tega vidika bo stranka 
prej kupila zavarovalniško storitev pri banki. Banke imajo s strankami pogoste in 
redne stike. Že prvo srečanje z banko je na pobudo stranke, ki pride v banko. Banka 
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pošilja strankam mesečne bančne izpiske, kar ji omogoča pogostejše trženje 
zavarovalniških storitev.  
 
Skupen tržni nastop z banko omogoča zavarovalnici povečanje tržnega deleža, ne 
da bi ji bilo treba povečati svojo mrežo zavarovalniških agentov. Prednost za 
zavarovalnico je tudi možnost kakovostnega nalaganja sredstev zavarovalno 
tehničnih rezervacij prek banke, v skladu z določeno strukturo naložb. Dolgoročno 
naložena sredstva predstavljajo najbolj kakovosten dolgoročni naložbeni potencial 
tako za banko kot za celotno narodno gospodarstvo. Kakovostno nalaganje sredstev 
zavarovalnice prek banke pa zagotavlja uresničevanje načel varnosti in likvidnosti.  
 
Nevarnost za zavarovalnice se lahko pokaže v primeru, da banke dajejo prednost 
določenim zavarovanjem, da bi le-ta prenesla del bančnih tveganj na zavarovalnico. 
Taka zavarovanja bi lahko porušila kakovost zavarovalnega portfelja. Načelo 
donosnosti kot primarno načelo bank pri zavarovalnicah ni tako življenjsko 
pomembno. Banke namreč živijo od uspešnega uveljavljanja načela donosnosti, 
zavarovalnicam pa to načelo služi za doseganje dodatnih dobičkov in za 
premagovanje težav v hudih časih. Banke, ki zaradi donosnosti preveč tvegano 
nalagajo sredstva zavarovalnice in poleg tega ne upoštevajo dovolj časovne 
dinamike pri izravnavi nevarnosti, ogrožajo najpomembnejše naložbeno načelo v 
zavarovalništvu, to je načelo varnosti.  
 

2.3.3. Vidik stranke 

 
Za razliko od bank in zavarovalnic, kjer je potrebno prednosti bančnega 
zavarovalništva primerjati s tveganjem, ki ga prinaša, so pozitivni učinki povezovanja 
bank in zavarovalnic ter ponudbe skupnih storitev za stranke jasni. Del nižjih 
distribucijskih stroškov se prenese na stranke v obliki nižjih zavarovalnih premij. 
Poleg tega obstaja veliko večja verjetnost, da bo nova storitev, ki je mogoče na trgu 
ne bi bilo, če banka in zavarovalnica ne bi sodelovali, bolj ustrezala potrebam 
stranke. Primer take storitve je zavarovanje depozitarjev. 
 
Stranka pričakuje od banke, da ji z dobrim nasvetom predstavi vse možnosti in 
storitve, ki se nanašajo na upravljanje premoženja (bančna posojila in depoziti, 
zavarovalniške storitve, storitve investicijskega bančništva). Če banki uspe, omogoči 
svoji stranki, da kupi na enem mestu vse storitve, ki se nanašajo na ravnanje z 
njenimi finančnimi zadevami. Ker stranke pridobijo več storitev na enem mestu 
prihranijo na transakcijskih stroških in porabljenem času. 
 
Zavarovanje osebnih nevarnosti, kot so smrt, invalidnost ali kritične bolezni, mora biti 
upoštevano kot dodana vrednost paleti finančnih storitev in dejavnostim, in sicer v 
okviru pričakovanj in predstav stranke. Podobno velja tudi za kritja nevarnosti, 
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vezana na tradicionalne bančne storitve, kot je na primer zavarovanje za primer smrti 
pri najemu posojila.  
 
Premožnejše stranke postajajo vse zahtevnejše in na ta način je finančna institucija 
prisiljena ponuditi široko paleto preprostih kot tudi zahtevnejših finančnih storitev, 
vključno z zavarovalniškimi. 
 
Kupci finančnih storitev pa so navsezadnje deležni tudi določene zaščite na podlagi 
direktiv, ki jim morajo finančne institucije Evropske unije slediti (Van de Berghe et al., 
1999, str. 60): 

• dostop do informacij: direktive nalagajo finančnim institucijam zagotavljanje 
ustreznih informacij strankam; 

• pravna zaščita: v primeru nesoglasij je kupec kot šibkejša stranka zaščiten; 

• sistemi pomoči: obstoječi zakoni zagotavljajo neposredno zaščito potrošnika (npr. 
jamstvena shema za depozite v bančništvu, možnost arbitraže v zavarovalništvu); 

• zaupanja vredne finančne institucije: glavni cilj finančnih direktiv je zagotavljanje 
stabilnosti finančnega sektorja in s tem zaupanja strank v finančne institucije; 

• močne finančne institucije: banke in zavarovalnice so podvržene strogemu 
nadzoru in zahtevam po zagotavljanju minimalne kapitalske ustreznosti. Le 
institucije z ustreznim dovoljenjem nadzornega organa lahko opravljajo določene 
storitve; 

• širok izbor storitev: deregulacija in možnosti razvoja bančnega zavarovalništva 
omogočajo strankam večji izbor finančnih storitev na enem mestu; 

• določanje cen finančnim storitvam: deregulacija in povezovanje sta pripeljala tudi 
do nižjih stroškov in večje učinkovitosti. Vprašanje je, ali to pomeni tudi nižje 
cene. Vendar direktive ne posegajo v prosto določanje cen. Zavarovalnicam ni 
več potrebno pridobiti soglasja nadzornega organa pri določitvi cene. S tem ima 
konkurenca pri določanju cene prosto pot. 

 

2.4.  POJAVNE OBLIKE POVEZOVANJA BANK IN ZAVAROVALN IC 

 
Sodelovanje bank in zavarovalnic ima številne pojavne oblike, katerih končni rezultat 
je pri vseh enak, t.j. bančna distribucija zavarovalniških storitev. Oblike vstopa v 
bančno zavarovalništvo so lahko naslednje (Bancassurance in Practice, 2001, str. 4): 

• dostop do baze strank, 

• dogovor o distribuciji, 

• kapitalske povezave med banko in zavarovalnico, 
• ustanovitev zavarovalnice s strani banke, 

• ustanovitev skupne zavarovalnice, 

• ustanovitev banke s strani zavarovalnice. 
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Poglejmo si vsako od navedenih pojavnih oblik podrobneje. 
 

2.4.1. Dostop do baze strank 

 
Dostop zavarovalnice do baze strank banke je najpreprostejša oblika bančnega 
zavarovalništva, ki pa je lahko tudi neuspešna. V kolikor obe strani ne pristopita k 
dogovoru resno in zagreto, so lahko v najboljšem primeru doseženi le minimalni 
rezultati in nizka dobičkonosnost za obe strani. 
 
Ta vrsta pogodbenega odnosa med banko in zavarovalnico je v praksi redka in lahko 
predstavlja nevarnost za banke, da bodo njihovi podatki o strankah uporabljeni tudi v 
druge namene, s čimer se izpostavljajo tveganju izgube zaupanja svojih strank. 
Poleg tega pa tudi zakonodaja zelo omejuje razpolaganje z osebnimi podatki strank 
in posredovanje podatkov drugim osebam. 
 

2.4.2. Dogovor o distribuciji 

 
Druga oblika povezovanj bank in zavarovalnic so dogovori o distribuciji, katere lahko 
spremlja manjšinski delež ene institucije v drugi ali obeh hkrati, vendar ni nujno. 
Dogovor o distribuciji je pogodba med banko in zavarovalnico, kjer se banka obveže, 
da bo skozi svojo prodajno mrežo in svojimi zaposlenimi prodajala zavarovalniške 
storitve (Voutilainen, 2004, str. 5). Ti dogovori ponujajo bankam in zavarovalnicam 
vrsto prednosti.  
 
Prednost za banke je ostro ločevanje funkcije upravljanja od trženja, kar omogoča 
bankam, da se osredotočijo zgolj na distribucijo zavarovalniških storitev. Dogovori o 
distribuciji ponujajo bankam veliko možnosti za preizkuse reakcij na trgu o obnašanju 
konkurentov in o potrebah strank, saj ne vključujejo investicijskih stroškov in banka 
lahko tako brez težav odstopi od dogovora. 
 
Zavarovalnicam prinašajo dogovori o distribuciji priložnost, saj lahko z njimi ohranijo 
svojo neodvisnost in imajo hkrati z nizkimi distribucijskimi stroški enostaven dostop 
do uspešnih mrež in velikega števila strank.  
 
Dogovori o distribuciji so lahko naslednji (Insurance and Other Financial Services, 
1992, str. 67): 

• dogovor o ekskluzivni distribuciji  pomeni, da ima banka sklenjen sporazum o 
ekskluzivnem sodelovanju samo z eno zavarovalnico in ponuja samo njene 
storitve. Banka pri tem ne prevzema nobenih zavarovalniških tveganj. Prav tako 
ne potrebuje posebnih zavarovalniških znanj. Banke imajo pogajalsko moč, da 
lahko zaračunajo visoke provizije, še posebej, če imajo zelo veliko bazo podatkov 
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o strankah. Pri povezovanju s priznano zavarovalnico lahko banka izkoristi koristi 
zavarovalniške blagovne znamke. Slabost za banko je, da sčasoma prehajajo 
bančne baze podatkov o strankah v roke zavarovalnice. Ob slabi storitvi 
zavarovalnice, če je njena prepoznavnost slaba ali celo negativna, se lahko slabo 
ime prenese tudi na banko in posledično pride do izgube strank.  

• z dogovorom o neekskluzivni prodajni distribuciji banka zmanjša nevarnost 
prevelike odvisnosti od zavarovalnice, saj lahko sklene dogovor z več 
zavarovalnicami hkrati. Prednost takšnega dogovora za banko je v tem, da lahko 
svojim strankam ponudi najboljše zavarovalniške storitve, ki so razpoložljive na 
trgu. Banka lahko postavlja zavarovalnicam svoje pogoje glede višine 
zavarovalnih premij, višine zavarovalnega kritja, storitev itn. ter tako dobi 
najugodnejše pogoje, ki jih nudijo zavarovalnice. Slabost takih dogovorov je, da 
so vezi med banko in zavarovalnico veliko manj trdne kot pri ekskluzivnih 
dogovorih.  

• banka se lahko odloči tudi za kombinacijo ekskluzivnega in neeksluzivnega 
dogovora o distribuciji . V tem primeru se lahko ekskluzivni dogovor nanaša le 
na določeno geografsko področje doma ali v tujini, na določene storitve ali kupce. 
V primeru ekskluzivnosti, ki se nanaša le na enega ali več omenjenih kriterijev, se 
banka poveže z zavarovalnico tega področja, ki najbolj ustreza določeni tržni niši.  

• možna je tudi odločitev banke za strategijo neodvisnega posredovanja  ali 
brokerstva, kjer svojim strankam ponuja nasvete o zavarovalnih policah, ki so na 
trgu. Banka k distribuciji zavarovalniških storitev dodaja še svetovalno funkcijo.  
 

2.4.3. Kapitalske povezave med banko in zavarovalni co 

 
Kapitalske povezave pomenijo kakršno koli udeležbo bančnega kapitala v 
zavarovalnici ali obratno.  Sem sodijo tako preproste oblike in naložbe bančnega ter 
zavarovalniškega kapitala (npr. depoziti in druge naložbe zavarovalnic v banke, 
nakup vrednostnih papirjev) kot tudi bolj zapletene oblike, kot so finančni holdingi. 
 
Kapitalske povezave med banko in zavarovalnico so lahko naslednje: 

• pripojitev  pomeni, da ena ali več družb (prevzete družbe) prenesejo premoženje 
na drugo družbo (prevzemna družba) v zamenjavo za zagotovitev delnic 
prevzemne družbe (Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 30/93). S 
pripojitvijo prevzeta družba preneha obstajati kot pravna oseba. 

• spojitev pomeni ustanovitev nove družbe, na katero preide premoženje družb, ki 
se spajajo, v zameno za zagotovitev delnic nove družbe (Zakon o gospodarskih 
družbah, Uradni list RS, št. 30/93). Ob spojitvi obe družbi kot pravni osebi 
prenehata obstajati, ker svoje premoženje, pravice in dolžnosti preneseta na novo 
pravno osebo.  
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• prevzem je po Zakonu o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97) opredeljen kot 
dogodek, ko določena pravna ali fizična oseba pridobi oziroma želi pridobiti delež 
vrednostih papirjev delniške družbe, ki zagotavljajo več kot 25 % glasovalnih 
pravic. Prevzem tako v najširšem pomenu besede pomeni pridobitev nadzora nad 
upravljanjem določenega podjetja.  

• vklju čitev pomeni integracijo banke in zavarovalnice v finančni koncern. Razlika 
od pripojitve je v tem, da po vključitvi finančna ustanova ne preneha obstajati.  

• vzajemno povezovanje dveh ali več finančnih ustanov je možno v več oblikah: 
med bankami in zavarovalnicami, med bankami, ki se ukvarjajo z bančnim 
zavarovalništvom ali med zavarovalnicami, ki se ukvarjajo z zavarovalnim 
bančništvom. Najbolj znan primer takega medsebojnega povezovanja je 
povezava nemške zavarovalnice Allianz in nemške Dresdner Bank, kjer je imela 
slednja 10-odstotno udeležbo v zavarovalnici, Allianz pa 25-odstotno udeležbo v 
Dresdner Bank (Tillinghast, 1991). 

 
Z navedenimi načini kapitalskih povezav nastajajo finančni holdingi in finančni 
konglomerati. O finan čnem holdingu  govorimo takrat, ko ima finančna ustanova 
(banka ali zavarovalnica) v lasti večinske deleže večih, sicer samostojnih finančnih 
ustanov, opravlja pa predvsem dejavnost ustanavljanja, financiranja in upravljanja 
teh ustanov. Finančni konglomerat  ali finančna skupina pa je skupina različnih 
subjektov, ki pod enotnim vodstvom opravljajo zavarovalniške in bančne storitve ter 
storitve z vrednostnimi papirji (Stankovič, 1997, str. 7). 
 

2.4.4. Ustanovitev zavarovalnice s strani banke 

 
Za ustanovitev lastne zavarovalnice se ponavadi odločajo močne banke, ki želijo 
razširiti svojo ponudbo finančnih storitev. Ker so življenjska zavarovanja po vsebini 
še najbližja bančnih storitvam, banke ponavadi ustanovijo življenjsko zavarovalnico. 
Ustanovitev lastne zavarovalnice je lahko tvegano, saj banke ponavadi nimajo 
potrebnega kadra niti znanj, ki so nujni za razvoj in prodajo zavarovalniških storitev.  
 
Banke se lahko odločijo za ustanovitev lastne zavarovalnice zaradi vrste razlogov. 
Med njimi je tudi bojazen dostopa drugih do bančnih podatkov strank. Bančne 
delavce je tudi težje motivirati za prodajo tujih storitev kot za prodajo lastnih. Banka 
uživa pomembno stopnjo organizacijske svobode pri vključevanju zavarovalniških 
storitev v bančno kulturo, saj ni potrebe po usklajevanju nove organizacijske kulture, 
kot je to primer pri združitvah in pripojitvah. Prek zavarovalnice banka sama 
organizira obseg in način prodaje zavarovalniških storitev ter sama vpliva na njihov 
razvoj in trženje. Seveda pa pri vsem tem nosi odgovornost za ustrezno postavitev 
organizacijskih procesov. Banke za tak podvig potrebujejo razvejano mrežo 
poslovalnic, ustrezno podprt informacijski sistem, strokoven zavarovalniški kader ter 
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ustrezno trženjsko strategijo. Poleg visokih vstopnih stroškov pa banka nosi tudi 
naložbene in operativne stroške.  
 

2.4.5. Ustanovitev skupne zavarovalnice 

 
Ustanovitev skupne zavarovalnice je v tujini zelo pogosta oblika sodelovanja bank in 
zavarovalnic. Pri taki obliki sodelovanja se združijo znanje, izkušnje in tehnologija 
obeh sektorjev. Skupna vlaganja bank in zavarovalnic so primerna v primerih, ko 
želita banka in zavarovalnica izkoristiti komplementarna znanja ali sredstva, pridobiti 
ustrezna znanja in tako zmanjšati zaostanek za konkurenco, vstopiti na nov trg z 
manj kapitala ali v primerih, ko želita bolje izkoristiti lastne prodajne poti.  
 
Dolgoročno sodelovanje med banko in zavarovalnico bo uspešno le, če bosta obe 
organizaciji imeli skladne strategije in pri čemer bosta tako banka kot zavarovalnica 
prispevali k sodelovanju približno enak delež. Vendar uspeh strateških zvez 
onemogoča cela vrsta operativnih in izvedbenih težav, ki izvirajo iz nasprotujočih si 
interesov sodelujočih. Zavarovalnica je bolj prodajno in provizijsko usmerjena, banka 
pa na drugi strani poudarja svetovanje in razvoj finančnih storitev, da bi ustvarile 
stabilen in dolgoročen odnos s strankami. Praktični primeri kažejo, da banke v 
relativno kratkem obdobju sodelovanja z zavarovalnico osvojijo potrebno strokovno 
znanje in želijo kasneje samostojno voditi zavarovalniško dejavnost. 
 

2.4.6. Ustanovitev banke s strani zavarovalnice 

 
Ustanovitev banke s strani zavarovalnice je v svetu redek pojav. Razlogi tičijo v 
velikih naporih pri ustanovitvi banke. Tu so mišljeni zapleteni postopki ustanavljanja, 
visoki stroški ter tveganje za neuspeh. Zaradi tega se zavarovalnice raje odločajo za 
strateške povezave z bankami, kot so prevzemi, združitve idr. Za ustanovitev lastne 
banke se lahko določi le uspešna zavarovalnica, ki ima razvejano mrežo poslovalnic 
in širok spekter strank.  
 
Najustreznejšega modela oziroma oblike poslovnega sodelovanja banke in 
zavarovalnice ni mogoče predpisati. Posamezna poslovna odločitev o uvedbi 
bančnega zavarovalništva je namreč odvisna od posameznega primera, pri čemer je 
treba vedno upoštevati specifične okoliščine ter poslovno kulturo obeh partnerjev. 
Kljub temu zasledimo v Evropi največ ustanovitev zavarovalnic s strani banke. Kot 
bomo videli v nadaljevanju magistrskega dela, v Sloveniji prevladujejo dogovori o 
distribuciji zavarovalniških storitev prek mreže bančnih poslovalnic.   
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2.5. IZBIRA PRAVEGA MODELA POVEZOVANJA 

 
Sama odločitev za bančno zavarovalništvo še ne zagotavlja uspeha. Pred odločitvijo 
o vstopu na to področje mora banka proučiti vrsto dejavnikov, ki jih prikazuje slika 1.  
 
Slika 1: Sestavine na črta pri vstopu v ban čno zavarovalništvo 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Hislop et al., 2002, str. 4. 
 
Strategija  se prične z definiranjem vizije in izbiro ustreznega modela. Določiti je 
potrebno ciljno skupino, izbrati storitve, primerne za izbrano ciljno skupino, ter 
sprejeti odločitev o prodajnih poteh, ki so primerne za prodajo izbranih storitev 
določeni ciljni skupini.  
 
Banke razpolagajo s široko bazo podatkov o strankah, na podlagi katerih lahko 
izdelajo primerno segmentacijo strank . Na podlagi analize potreb je potrebno 
stranke razdeliti v posebne skupine. Kriteriji za razdelitev strank v skupine morajo biti 
skupne splošne značilnosti strank, enako nakupno vedenje ter način pristopa k 
strankam. Pri bančnem zavarovalništvu je potrebno ločevati med vsaj tremi segmenti 
strank: tradicionalni množični trg, privatno bančno zavarovalništvo za premožne 
stranke in bančno zavarovalništvo za podjetja z namenom doseganja njihovih 
zaposlenih. Vsak od segmentov zahteva različen pristop in različno prodajno pot. 
Izkušnje kažejo, da je bančno zavarovalništvo uspešnejše na trgu prebivalstva, 
znotraj tega področja pa pri strankah s srednjimi in nižjimi dohodki (Skipper, 2003, 
str. 14).  
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Eden izmed najpomembnejših korakov je izbira proizvoda. Glede na ugotovitve o 
potrebah strank in glede na izbran način distribucije, je potrebno izbrati najbolj 
primerne zavarovalniške storitve . Pri prodaji prek bančnih okenc in klicnih centrov 
morajo biti storitve enostavne. Podjetja pogosto delajo napake, ker storitvam dodajo 
nove značilnosti, s čimer se poveča čas prodaje, kompleksnost storitve in verjetnost, 
da se bo stranka težje odločila za nakup.  
 
Izbira načina distribucije  zavarovalniških storitev je lahko velik izziv. Vse oblike 
prodajnih poti niso primerne za vse vrste storitev in strank. Banka mora sprejeti 
odločitev, ali bo pri prodaji zavarovalniških storitev uporabljala osebje zavarovalnice 
ali lastno osebje, ki ga je potrebno v ta namen ustrezno izobraziti. Zelo zahtevne 
storitve lahko tržijo le usposobljeni svetovalci, medtem ko se enostavne storitve lahko 
tržijo tudi same prek interneta ali neposredne pošte. 
 
Organizacija procesov  pomeni odločitev o tem, katere funkcije lahko banka in 
zavarovalnica združita in katere naj ostanejo ločene. Banka in zavarovalnica se 
morata izogibati podvajanju funkcij ter jih poskušati čim bolj koordinirati. To pomeni 
povezovanje osnovnih poslovnih funkcij, kot so trženje in prodaja ter ostalih funkcij. S 
povezovanjem je mišljeno spajanje poslovnih politik, kombiniranje funkcij upravljanja, 
združevanje posameznih organizacijskih enot in skupno uporabljanje informacijskih 
sistemov.  
 
Zelo pomembno je, da banka in zavarovalnica medsebojno ves čas komunicirata. To 
pomaga pri premostitvi razlik v organizacijski kulturi  ter razlik v nagrajevanju 
osebja.  Razlike v kulturi bančnega in zavarovalniškega osebja je mogoče odpraviti s 
treningi in izobraževanji. Način prodaje v bankah je ravno nasproten načinu prodaje 
zavarovalniških agentov, saj je za banke značilno, da stranke same pridejo v 
poslovalnico, medtem ko zavarovalniški agenti gredo do stranke.  
 
Če želita partnerja doseči optimalni rezultat prodaje, je potrebno sprejeti ustrezne 
oblike spodbud  za ustrezno motiviranje bančnega osebja pri prodaji zavarovalniških 
storitev. Nagrajevanje mora temeljiti na vnaprej znanih merilih. 
 
Banke imajo dostop do pomembnih podatkov o svojih strankah. To jim omogoča 
identificiranje strankinih potreb in oblikovanje storitev z dodano vrednostjo. Vendar 
obstajajo zakonske omejitve glede učinkovite izrabe podatkov. Upravljanje s 
podatki  je tako omejeno. V veliko državah morajo stranke podati izjavo, da se 
strinjajo z uporabo njenih osebnih podatkov v druge namene, kot je izvedba storitve. 
Banke lahko v tem primeru razvijejo model ravnanja z odnosi do strank (angl. 
Customer Relationship Management, CRM). Uspešno ravnanje z odnosi do strank 
temelji na ravnotežju med organizacijsko strukturo, tehnologijo, strategijo in 
informacijami.  
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Pri povezovanju bank in zavarovalnic je pomembno prilagajanje upravljavskih 
informacijskih sistemov , kontrolnih metod in metod merjenja poslovne uspešnosti. 
Ni recepta za najboljšo integracijo informacijske tehnologije obeh podjetjih, saj gre za 
dinamično in zelo stroškovno področje. Upravljanje bančnega zavarovalništva je 
drugačno in bolj kompleksno kot upravljanje bančništva oziroma zavarovalništva. 
Informacijsko tehnologijo je potrebno prilagoditi različnim zahtevam nadzornikov po 
pripravljanju raznih poročil. Tudi za prodajno osebje je pomembno, da so procesi v 
največji možni meri avtomatizirani in tehnološko podprti.  
 

2.5.1. Dejavniki uspešnosti modela 

 
Najprimernejša oblika vstopa v bančno zavarovalništvo je odvisna od prednosti in 
slabosti posamezne organizacije ter od razpoložljivosti ustreznega partnerja, v kolikor 
se organizacija odloči za sodelovanje s partnerjem. Ne glede na obliko lastništva je 
zelo pomemben dejavnik uspeha bančnega zavarovalništva vpliv vodstva ene 
organizacije na drugo. Ključnega pomena za uspešno delovanje so povezanost 
zadevnega vodstva in stalni stiki sodelujočih, katerim so dodeljena pooblastila za 
sprejetje določenih odločitev, vezanih na operativne zadeve in trženje.  
 
Motiv za vse tesnejše poslovno sodelovanje med bankami in zavarovalnicami je večji 
dobiček. Katera stran bo iz skupnega podviga potegnila več, ni odvisno samo od 
pogajalskega položaja, temveč tudi od narave kapitalske povezanosti med banko in 
zavarovalnico. V tujini se je kot najbolj uspešna pot za uveljavitev bančnega 
zavarovalništva izkazala nova življenjska zavarovalnica, ki jo ustanovi bodisi banka 
sama bodisi prek skupnega vlaganja s finančno institucijo, ki prispeva dragoceno 
znanje. Prednosti take poti so očitne. Banka lahko nad zavarovalnico, ki je v njeni 
lasti, izvaja učinkovitejši nadzor. Takšna zavarovalnica tudi razvija izključno storitve, 
ki so primerne za bančno zavarovalništvo, hkrati pa posluje z minimalnimi stroški 
(zaposlenimi), saj izrabi infrastrukturo in trženje banke. V Sloveniji je najpogostejši 
način sodelovanja trženje storitev zavarovalnice, s katero je banka v kapitalski ali le 
poslovni povezavi (Petrič, 2003, str. 24). 
 
Če pogledamo domače in čezmejno povezovanje finančnih ustanov v državah 
OECD, ugotovimo, da je bilo v letih od 1995 do prve polovice leta 2000 58 
prevzemov in združitev med bankami in zavarovalnicami, 42 bank je ustanovilo 
lastne zavarovalnice in 34 zavarovalnic je ustanovilo banko1. 
 

                                            
1 Mergers and Acquisitions Involving the EU Banking Industry, 2000, str. 15. 
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Slika 2: Modeli povezovanja bank in zavarovalnic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Wong in Cheung, 2002, str. 13. 
 
Izbira ustreznega modela povezovanja je odvisna od kulturnih in zakonodajnih 
značilnosti posamezne države. Ne obstaja enoten model, ki bi ustrezal vsem. Izbira 
modela vpliva tudi na storitve, ki se prodajajo. Dogovori o distribuciji so primernejši, 
ko želi banka prodajati enostavne zavarovalniške storitve. Poleg lastniške strukture 
se morata banka in zavarovalnica dogovoriti tudi o prodajnih poteh, lastništvu strank, 
vrstah zavarovalniških storitev, ki se bodo prodajale in o tem, kdo bo izdajal 
zavarovalne police. Slika 2 prikazuje značilnosti sodelovanja bank in zavarovalnic, ki 
so odvisne od stopnje povezanosti med banko in zavarovalnico. Storitve, za katere 
se lahko banka in zavarovalnica odločita, se delijo v tri glavne skupine: (1) 
tradicionalne zavarovalniške storitve, (2) mešanica bančnih in zavarovalniških 
storitev, prilagojenih bančnemu zavarovalništvu in (3) popolnoma integrirane 
finančne storitve. Bolj kompleksne storitve in storitve, ki zahtevajo svetovanje 
strankam, bančni delavci težje prodajajo, vendar pa je tudi provizija v takih primerih 
višja.  
 
Tabela 3: Oblike vstopa bank na zavarovalniški trg v izbranih evropskih 

državah do leta 1995 
 
Država 

Ustanovitev 
zavarovalnice 

Skupna 
vlaganja 

Združitve in 
prevzemi 

Dogovori o 
distribuciji 

 
Skupaj 

Francija 6 3 3 - 12 
Nemčija 2 - 3 3 8 
Italija 2 3 1 1 7 
Nizozemska 1 - 3 - 4 
Španija 3 3 - - 6 
Velika Britanija 5 6 6 - 17 

Vir: Genetay in Molyneux, 1998, str. 95. 

Dogovor  
o distribuciji 

Finančna 
skupina 

Skupna 
vlaganja 

Strateške 
povezave 

Stopnja povezanosti 

� Banka trži 
življenjska 
zavarovanja v 
zameno za 
provizijo. 
� Ni delitve ali 
delna delitev baze 
strank. 
� Omejene 
investicije. 

� Višja stopnja 
integracije pri 
razvoju storitev in 
prodajnih poti. 
� Mogoča delitev 
baze strank. 
� Zahteva 
investiranje v 
informacijsko 
tehnologijo in 
prodajno osebje. 

� Jasno 
vzajemno 
lastništvo storitev 
in strank. 
� Delitev baze 
strank. 
� Zahteva močno 
in dolgoročno 
zavezo obeh  
vpletenih strani. 

� Funkcije in 
sistem so lahko 
popolnoma 
integrirani. 
� Finančne 
storitve na enem 
mestu (»one-
stop«). 
� Možnost 
razvoja 
popolnoma 
vezanih storitev. 
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Tabela 3 kaže, da se države odločajo za različne oblike vstopa v bančno 
zavarovalništvo. V Franciji se banke večinoma odločajo za ustanovitev lastne 
zavarovalnice, medtem ko se banke v ostalih državah odločajo za sodelovanje z 
zavarovalnicami. To velja predvsem za Italijo, Španijo in Veliko Britanijo. Za 
Nizozemsko so značilne združitve in prevzemi, za Nemčijo pa dogovori o distribuciji. 
Francoske banke, ki se prvenstveno odločajo za ustanovitev lastne zavarovalnice, 
dosegajo največje uspehe v doseganju bančno zavarovalniškega tržnega deleža.  
 
Hoschka (1994, str. 39) je vložil veliko časa v to, da bi ugotovil, kateri način vstopa v 
področje bančnega zavarovalništva je najuspešnejši. Kritiziral je tako pogodbena 
sodelovanja bank in zavarovalnic kot so dogovori o distribuciji, kot tudi skupna 
vlaganja (ustanovitev skupne zavarovalnice), predvsem zaradi razhajanj interesov 
banke in zavarovalnice. Zaradi težav na ravni managerjev pri doseganju integracije 
prej ločenih entitet nasprotuje tudi kapitalskim povezavam kot najuspešnejšemu 
modelu. Kot najobetavnejši model vstopa v bančno zavarovalništvo zagovarja 
ustanovitev zavarovalnice s strani banke, do katerega so privedle prej navedene 
slabosti pri povezovanju bank in zavarovalnic. Ne glede na to pa ključni dejavnik 
uspeha ni izbira pravilnega modela, temveč uspešna integracija organizacij znotraj 
izbranega modela. 
 

2.6. PRODAJNE POTI 

 
Tradicionalno so se zavarovalniške storitve prodajale predvsem prek mreže 
zavarovalniških agentov. Zaradi sprememb v potrošnikovem obnašanju, razvoja 
tehnologije in deregulacije pa so se v zadnjih letih pojavile in razvile nove prodajne 
poti za prodajo zavarovalniških storitev.  
 

2.6.1. Klasi čne prodajne poti 

 
Univerzalne finančne ustanove lahko pri prodaji bančno zavarovalniških storitev 
izberejo različne prodajne poti, kot so (Kumar, 2002, str. 2): 

• profesionalni zavarovalni zastopniki 2, ki imajo s finančno ustanovo sklenjeno 
zastopniško pogodbo. Plačani so glede na doseženo prodajo. Stopnja svetovanja 
strankam je praviloma zelo visoka, saj je plačilo zavarovalnega zastopnika 
odvisno tudi od obnovitve zavarovanja ob poteku, od stalnosti zavarovalne police 

                                            
2  Zavarovalni zastopnik je oseba, ki je na osnovi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja z zavarovalnico 
pooblaščena za sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice. Zavarovalna zastopniška 
družba je pravna oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve zastopanja zavarovalnice pri sklepanju 
zavarovalnih pogodb, prek svojih delavcev – zavarovalnih zastopnikov. Zavarovalni posrednik je oseba, ki 
posreduje pri sklepanju zavarovalnih pogodb za eno ali več zavarovalnic. Zavarovalna posredniška družba je 
pravna oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja pri sklepanju zavarovanih pogodb, in 
sicer prek svojih delavcev – zavarovalnih posrednikov (Pavliha, 2000, str. 105). 
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in popustov na stalnost ter od ostalih dejavnikov, na katere vpliva stranka. 
Finančna ustanova lahko nadzira profesionalnega zastopnika zgolj na podlagi 
njegovih aktivnosti, ki so določene s pogodbo. Kljub omejitvam pri nadzoru so 
lahko zastopniki zelo produktivni in stroškovno učinkoviti, če so deležni 
primernega izobraževanja in motivacije. Večina univerzalnih finančnih ustanov se 
izogiba temu prodajnemu kanalu, ker obstaja velika verjetnost, da bo zastopnik 
večal prodajo na račun slabše kakovosti storitev. Do tega lahko pride predvsem 
takrat, ko sta motivacijski sistem in sistem plačevanja napačno zastavljena; 

• strokovni svetovalci  so visoko strokovno usposobljeni zaposleni pri 
zavarovalniškem partnerju univerzalne finančne ustanove. Njihova prodaja 
zavarovalniških storitev je usmerjena na premožnejše stranke bančnega 
partnerja, ki zahtevajo osebno obravnavo in kakovostno storitev. Strokovni 
svetovalci prejemajo za opravljeno delo plačo in dodatno plačilo glede na 
doseženo prodajo; 

• zaposleni zavarovalni zastopniki  se od profesionalnih zavarovalnih zastopnikov 
razlikujejo le v tem, da njihovo plačilo za sklenjene police temelji na plači, 
prejmejo pa še dodatek k plači glede na doseženo prodajo. Nekatere univerzalne 
finančne ustanove so se zaradi slabega ugleda, ki so ga ustvarili profesionalni 
zavarovalni zastopniki z doseganjem večje prodaje na račun slabše kakovosti 
storitev, raje odločile za zaposlene zavarovalne zastopnike; 

• bančni delavci  ponavadi prodajajo enostavnejše zavarovalniške storitve. Čas, ki 
ga imajo na voljo za prodajo, je omejen z delovnim časom bančne poslovalnice in 
zaradi obveznosti do prodaje ostalih bančnih storitev. Poleg omejenega časa so 
omejeni tudi s številom strank, ki obiščejo bančno poslovalnico. Bančnim 
delavcem so v pomoč finančni svetovalci. Bančni delavec ustvari stik s stranko. 
Proda ji lahko enostavno storitev. V kolikor gre za zahtevnejšo stranko, jo usmeri 
k finančnemu svetovalcu, ki je pristojen za prodajo zahtevnejših zavarovalniških 
storitev. Bančni finančni svetovalec lahko prodaja v bančni poslovalnici, nekatere 
banke pa so imajo tudi t.i. mobilno prodajno osebje; 

• sodelovanje z zastopniško ali posredniško družbo predstavlja za banke 
prednost v tem, da lahko strankam ponudijo zahtevnejše zavarovalniške storitve, 
saj banka sama nima zavarovalniških strokovnjakov. V primeru sodelovanja s 
posredniško družbo lahko strankam dodatno izdelajo ponudbe več 
zavarovalniških hiš in ne samo ene. Ta prodajna pot je primernejša za 
premožnejše stranke banke; 

• pri neposrednem trženju  ni osebnega stika s stranko, ki bi jo prepričala v nakup 
storitve. Stranka se odloči za nakup zgolj na podlagi oglasa, neposredne pošte na 
dom ali telefonskega klica. Ta prodajna pot je primerna zgolj za enostavne 
storitve, ki jih stranke razumejo brez dodatnih razlag.  

 
Univerzalne finančne ustanove se raje poslužujejo osebnih oblik trženja (face-to-
face) kot ostalih oblik (npr. neposredne pošte). 80 % univerzalnih finančnih ustanov 
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uporablja pri prodaji življenjskih zavarovanj zastopnike, svetovalce in druge osebne 
oblike prodaje, 17 % finančnih ustanov se odloči za neposredno trženje, podprto s 
telefonskim klicem in 7 % finančnih ustanov uporablja klicne centre za trženje 
zavarovanj (White, 1998, str. 14). 
 

2.6.2. Internetna prodaja 

 
V primerjavi z internetnim bančništvom razvoj internetnega zavarovalništva zaostaja. 
Internetna prodaja zavarovalniških storitev dosega manj kot 2 % vseh prodanih 
zavarovalniških storitev (Dumm in Hoyt, 2002, str. 1). Vendar je pričakovati, da se bo 
vloga interneta pri prodaji zavarovalniških storitev v prihodnosti povečala. Koristi, ki 
jih prinaša elektronsko poslovanje, so številne. Internet zagotavlja zavarovalnicam 
hiter dostop do zavarovalniškega trga z nizkimi stroški. Dostopnost do informacij o 
storitvah in njihovih cenah povečuje transparentnost trga. Nižje vstopne ovire in večja 
transparentnost trga silita konkurenco k zniževanju cen. Internetna prodaja omogoča 
tudi neposredno znižanje stroškov prodaje ter dodatne prihranke zaradi 
avtomatizacije poslovnih procesov. Vse to za stranke pomeni nižjo ceno storitve. 
Internetno poslovanje je tudi za stranke privlačno, saj jim omogoča neprekinjen 
dostop do storitve (24 ur na dan), dostop do vseh informacij o storitvi, primerjavo cen 
z drugimi storitvami, anonimnost, hiter odzivni čas ter druge prednosti.  
 
V prid internetni prodaji zavarovalniških storitev govorijo tudi podatki o uporabi 
interneta. V svetu ima več kot 600 milijonov ljudi dostop do interneta. Večina 
uporabnikov živi v industrializiranih državah. 40 % - 45 % severnih Američanov in 
15 % - 20 % Japoncev in zahodnih Evropejcev uporablja internet. Ocene Swiss Re 
kažejo, da se bodo podatki za Zahodno Evropo in Japonsko do leta 2005 podvojili ali 
celo potrojili. V Severni Ameriki pa naj bi do leta 2005 60 % - 70 % prebivalstva 
uporabljalo internet. Podatke o uporabi interneta v ZDA in Evropi prikazuje tudi slika 
3. Uporaba interneta se je v prikazanem obdobju v ZDA povečala za 50 %, v Evropi 
pa za 80 %. Še bolj se je povečal delež oseb, ki kupujejo prek interneta, in sicer v 
ZDA beležimo trikratno povečanje, v Evropi pa kar petkratno povečanje internetnih 
kupcev (Sigma 5/2000, str. 6).  
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Slika 3: Odstotek prebivalcev, ki uporablja interne t v ZDA in Evropi v letu 1999 
in ocena za leto 2005: primerjava  
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Vir: Sigma 5/2000, str. 6. 
 
Podatki za Slovenijo za leto 2003 kažejo, da 47 % prebivalstva uporablja internet,  
12 % pa se jih odloča tudi za nakupe prek interneta (Raba interneta v Sloveniji, 
2003). 
 
Zavarovalnice trenutno še ne izkoriščajo priložnosti, ki jih nudi elektronsko 
poslovanje, predvsem zaradi vrste dejavnikov, ki otežujejo internetno prodajo 
zavarovalniških storitev: 

• kompleksnost nekaterih zavarovalniških storitev zahteva osebno svetovanje, kar 
ni mogoče prek interneta. Trenutno še ni mogoče avtomatizirati zagotavljanja 
informacij, prilagojenih posamezniku, čeprav lahko predvidevamo, da bo razvoj 
tehnologije zagotovil možnosti za avtomatizirane rešitve; 

• velikokrat je težko standardizirati določene zahtevke (npr. prijava zavarovalnega 
primera), ker zahtevajo veliko poizvedovanj in odločitev;  

• internet je primeren predvsem za storitve, kjer je stik s podjetjem pogost, kar pa ni 
značilno za zavarovalništvo. Ko je pogodba sklenjena, stikov med zavarovalnico 
in stranko ni več, razen v primeru nastanka zavarovalnega primera;  

• veliko ljudi še vedno ne zaupa internetu. Nezaupanje onemogoča sklepanje 
pogodb prek interneta, izvajanje plačil in posredovanje osebnih podatkov, ki so 
nujne za sklenitev zavarovanja;  

• zakonske ovire, predvsem pri življenjskih zavarovanjih, otežujejo prodajo prek 
interneta.  

 
Vse storitve niso enako primerne za prodajo prek interneta. Primernost prodaje prek 
interneta je odvisna od kompleksnosti storitve in potrebe po svetovanju. Slika 4 
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prikazuje vrste zavarovanj, ki so glede na kompleksnost storitve in glede na ceno 
primerni za internetno prodajo.  
 
Slika 4: Ustreznost prodaje zavarovalniških storite v prek interneta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vir: Sigma 5/2000, str. 11. 
 
Storitve, ki so primerne za prodajo prek interneta, so predvsem enostavne storitve, ki 
so praviloma tudi cenejše. To so predvsem avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje 
premoženja (npr. požarno, premičnine), turistično zavarovanje ter druga zavarovanja, 
ki ne zahtevajo osebnega svetovanja pri nakupu.  
 
Slika 5: Povezava med kompleksnostjo storitve, prod ajno potjo, 

izobraževanjem in provizijo  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Bancassurance in Practice, 2001, str. 17. 
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Ena sama prodajna pot težko uresniči cilje bančnega zavarovalništva in zagotovi 
veliko ciljno skupino. Zato se finančne ustanove poslužujejo več prodajnih poti hkrati 
glede na kompleksnost storitve. S tem pokrijejo več tržnih segmentov in ponujajo 
strankam različne dostope do številnih storitev. Slika 5 nam kaže povezanost med 
zahtevnostjo storitve, potrebo po izobraževanju za prodajo in dobičkonosnostjo 
storitve. Bolj kompleksne storitve zahtevajo višjo stopnjo usposabljanja prodajnega 
osebja, saj kupci zahtevajo več svetovanja kot pri enostavnih storitvah in prinašajo 
tudi večje dobičke. Obratno velja za enostavne storitve, ki se lahko tudi same 
prodajajo prek interneta ali neposredne pošte, za kar ni velike potrebe po dodatnem 
usposabljanju prodajalcev. Ustrezno temu pa je plačilo za prodajo teh storitev 
manjše.    
 

 

3. ANALIZA POVEZOVANJ BANK IN ZAVAROVALNIC V SVETU 
 
Gibanje povezovanja finančnih ustanov se je v svetovnem in evropskem merilu v 
zadnjih nekaj letih zelo razmahnilo. Povsod v razvitem svetu je moč opaziti, da se 
pregrade med vrstami finančnih storitev manjšajo. Glede na izbrano vrsto vstopa 
bank na področje zavarovalništva je mogoče ugotoviti določene trende gibanja 
bančnega zavarovalništva, ki se od države do države razlikujejo. Zaradi geografskih 
razlik je poglavje razdeljeno na analizo bančnega zavarovalništva v treh večjih 
področji, t.j. v Evropi, ZDA in Aziji.  
 

3.1. BANČNO ZAVAROVALNIŠTVO V EVROPI 

 
Bančno zavarovalništvo se je razvilo v Evropi, kjer tudi dosega največje uspehe. 
Stopnja razvoja bančnega zavarovalništva je v različnih državah Evrope različna. V 
povprečju dosega v Evropi prodaja zavarovanj prek bank 35 % tržni delež (European 
Bancassurance Review, 2004, str. 1). V Španiji, Italiji in Franciji so banke pri prodaji 
življenjskih in pokojninskih zavarovanj glavna prodajna pot. Kljub velikim uspehom 
bančnega zavarovalništva na področju življenjskih zavarovanj, pa prodaja 
premoženjskih zavarovanj prek bančnih prodajnih poti ne dosega zavidljivih 
rezultatov. 
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Slika 6: Delež prodaje življenjskih zavarovanj prek  bank v izbranih evropskih 
državah v letu 2002 
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Vir: Chevalier et al., 2003, str. 2. 
 
Slika 6 prikazuje deleže prodaje življenjskih zavarovanj prek bank in ostalih prodajnih 
poti v izbranih evropskih državah. V Španiji se kar 72 % vseh življenjskih zavarovanj 
proda prek bank, v Franciji in Italiji pa več kot 60 %. Nekoliko manj uspešna je 
prodaja življenjskih zavarovanj prek bančne mreže v Veliki Britaniji in Nemčiji. 
Razlogi za slabšo prodajo so podani v nadaljevanju poglavja.   
 
Slika 7: Delež prodaje premoženjskih zavarovanj pre k bank v izbranih 

evropskih državah v letu 2002 
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Vir: Hislop et. al., 2002, str.3. 
 
Slika 7 kaže, da v nobeni od evropskih držav banke ne prodajo več kot 8 % 
premoženjskih zavarovanj. Francija in Belgija sta pri tem najuspešnejši, medtem ko 
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veljajo za Italijo najslabši rezultati prodaje. Razlogi za to, da se premoženjska 
zavarovanja slabše prodajajo od življenjskih zavarovanj, so predvsem naslednji:  

• življenjska zavarovanja so bolj povezana oziroma komplementarna bančnim 
storitvam, zaradi tega je bankam lažje prodajati življenjska zavarovanja; 

• življenjska zavarovanja kot dolgoročne storitve zahtevajo zaupanje v institucijo, 
banke pa imajo velik ugled in zaupanje v očeh strank; 

• poznavanje strankinega finančnega ozadja in potreb olajša prodajo življenjskih 
zavarovanj, medtem ko pri prodaji premoženjskih zavarovanj to ni pomembno; 

• banke imajo malo konkurenčnih prednosti pri prodaji premoženjskih zavarovanj 
(npr. avtomobilsko zavarovanje) pred drugimi kanali (npr. prodajalci avtomobilov). 

 
Vse to govori v prid razvoju prodaje življenjskih zavarovanj. Kljub temu pa obstajajo 
tržne niše za premoženjska zavarovanja, kjer banke lahko delujejo, in sicer tam, kjer 
lahko zavarovanje povežejo z bančno storitvijo (npr. požarno zavarovanje pri 
hipotekarnem kreditiranju). 
 

3.1.1. Velika Britanija 

 
Odločilen vpliv na razvoj bančnega zavarovalništva v Veliki Britaniji je prinesel leta 
1986 sprejet Financial Services Act (zakon o finančnih storitvah), ki je postavil nova 
pravila pri trženju in distribuciji zavarovalniških storitev.  
 
Tabela 4: Ban čno zavarovalniške povezave v Veliki Britaniji v obd obju 1967 – 

1995 
Banka Zavarovalnica Oblika povezave Leto 
TSB Bank TSB Life Ustanovitev zavarovalnice 1967 
Barclays Bank Barclays Life Ustanovitev zavarovalnice 1969 
Bank of Scotland Standard Life 34 % delež zavarovalnice v banki 1986 
TSB Bank Target Prevzem 1987 
Midland Bank Midland Life Skupno vlaganje s Commercial Union 1988 
Lloyds Bank Abbey Life Prevzem (57,6 %) 1988 
Britannia FS Assurance Prevzem (100 %) 1990 
National & Provincial N & P Life Skupno vlaganje z General Accident 1990 
Woolwich Woolwich Life Skupno vlaganje s Sun Alliance 1990 
Royal Bank of Scotland Royal Scottish Life Skupno vlaganje s Scottish Equitable 1990 
Abbey National Scottish Mutual Prevzem 1991 
Abbey National Abbey National Life Skupno vlaganje s Scottish Mutual 1993 
National Westminster Nat West Life Skupno vlaganje s Clerical Medical 1993 
Halifax Halifax Life Ustanovitev zavarovalnice 1994 
Leeds Leeds Life Ustanovitev zavarovalnice 1994 
Nationwide Nationwide Life Ustanovitev zavarovalnice 1995 

Vir: Genetay in Molyneux, 1998, str. 66. 
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Začetnica bančnega zavarovalništva v Veliki Britaniji je Trustee Savings Bank (TSB), 
ki je leta 1967 ustanovila zavarovalniško podružnico. Leta 1969 se ji je z ustanovitvijo 
življenjske zavarovalnice pridružila Barclays Bank (Genetay in Molyneux, 1998, str. 
51). Vstop bank na področje zavarovalništva se je večinoma odvijal prek ustanovitve 
zavarovalnice in skupnih vlaganj z zavarovalnico (glej tabelo 4). Odločitev za skupna 
vlaganja so bila največkrat pogojena s pridobitvijo zavarovalniških strokovnjakov. 
Posamezne banke se odločijo za sodelovanje z več zavarovalnicami, kar jim 
omogoča pridobiti določeno zavarovalniško blagovno znamko brez kapitalskih 
vlaganj. 
 
Banke in zavarovalnice v Veliki Britaniji se odločajo za prodajo prek več prodajnih 
poti, predvsem prek bančnih poslovalnic, posrednikov in neposredne prodaje. Vse 
pomembnejši postajajo neodvisni finančni posredniki, ki strankam svetujejo in jim 
priporočajo najustreznejšo obliko zavarovanja. Večina bančno zavarovalniških skupin 
ima že razvito tudi neposredno prodajo prek telefona in interneta. Vlaganje v te tržne 
poti izraža pričakovanje, da bodo v prihodnje le-te postale glavni distribucijski kanal, 
predvsem pri enostavnejših zavarovanjih, kot je npr. nezgodno zavarovanje, kjer 
nista potrebna svetovanje in neposreden stik med prodajalcem in kupcem storitve. 
 
Slika 8: Struktura prodajnih poti pri prodaji življ enjskih zavarovanj v Veliki 

Britaniji v obdobju 1992 – 2002 
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Vir: Kern 1999, str. 28 in Morgan, 2003a, str. 1. 
 
Delež prodaje življenjskih zavarovanj se skozi obdobje, ki ga prikazuje slika 8, najbolj 
zmanjšuje pri prodaji prek zavarovalnic in posrednikov, povečuje pa se pri prodaji 
prek bank in hranilnic ter neposredne prodaje, kjer je delež še relativno nizek.  
 
V prihodnje lahko na trgu Velike Britanije pričakujemo nadaljnje povečevanje 
bančnega zavarovalništva. Že obstoječe finančne skupine, ki imajo velike baze 
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strank, bodo po pričakovanjih dobro unovčile svoj zgodnejši vstop. Novi ponudniki 
bančno zavarovalniških storitev bodo postopoma postajali pomembnejši. Najbolj 
bodo izgubljali posredniki, vezani na eno zavarovalnici, pričakuje pa se povečanje 
deleža prodaje prek neposrednega trženja (Hodošček, 2005, str. 67).  
 

3.1.2. Francija 

 
Francoski trg bančnega zavarovalništva je najbolj razvit v Evropi. Uspeh bančnega 
zavarovalništva v Franciji lahko pripišemo predvsem ugodni davčni obravnavi storitev 
bančnega zavarovalništva, zakonu iz leta 1984, ki je omogočil širjenje dejavnosti 
bank na druga področja ter dobremu imenu bank v očeh Francozov, ki olajša prodajo 
zavarovanj prek bančne mreže.  
 
Bančno zavarovalništvo, ki je bilo predvsem pogojeno z novimi potrebami strank, 
sega v 70. leta prejšnjega stoletja. Večina bank v Franciji je ustanovila svojo 
življenjsko zavarovalnico, nekatere imajo sklenjene sporazume, pogodbe o skupnih 
prodajnih poteh ali pa imajo različne kapitalske povezave z zavarovalnicami (glej 
tabelo 5).  
 
Tabela 5: Ban čno zavarovalniške povezave v Franciji v obdobju 197 0 – 1988  
Banka Zavarovalnica Oblika povezave Leto 
Credit Mutuel ACM Vie Ustanovitev zavarovalnice 1970 
Credit Lyonnais Medicale de France Prevzem 1971 
Societe Generale UMAC Prevzem 1973 
Compagnie Bancaire Cardif Ustanovitev zavarovalnice 1973 
BNP Natio Vie Ustanovitev zavarovalnice 1980 
Banques Populaires Fructivie Skupna vlaganja s Cardif 1982 
Societe Generale Sogecap Ustanovitev zavarovalnice 1984 
CIC GAN GAN ima v lasti 82 % CIC 1985 
BNP Assu-Vie Skupna vlaganja z GAN 1985 
Credit Lyonnais Union des Assur. Federales Vie Ustanovitev zavarovalnice 1986 
Credit Agricole Predica Ustanovitev zavarovalnice 1988 
Caisses d'Epargne Ecureuil Vie Skupna vlaganja s CNP  

Vir: Genetay in Molyneux, 1998, str. 73. 
 
V Franciji se več kot 60 % življenjskih zavarovanj proda prek prodajne mreže bank. Z 
nizkimi distribucijskimi stroški banke vztrajno pridobivajo tržni delež. Skoraj vsaka 
francoska banka je že vstopila na zavarovalniški trg, saj so spoznale, da so 
zavarovalniške storitve tesno povezane ali pa komplementarne bančnim storitvam. 
Zavarovalnice, ki ne sodelujejo z banko, izgubljajo velik del trga in ne kažejo 
nikakršne rasti, medtem ko so zavarovalnice, ki so se povezale z banko, znatno 
pridobile.  
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Slika 9: Struktura prodajnih poti pri prodaji življ enjskih zavarovanj v Franciji v 
obdobju 1994 – 2002  

 
 
 
 
 

Vir: Kern, 1999, str. 25 in Morgan, 2003a, str. 1. 
 
Zavarovalnice in specialni posredniki počasi, a vztrajno izgubljajo svoj delež pri 
prodaji življenjskih zavarovanj. Na njun račun na tržnem deležu pridobivajo predvsem 
banke, ki so že vrsto let glavna prodajna pot življenjskih zavarovanj, ter neposredna 
prodaja, ki je v letu 2002 že presegla delež zavarovalnic pri prodaji (glej sliko 9).  
 
Mnogo francoskih bank, ki se je lotilo strategije bančnega zavarovalništva, je postalo 
model za tuje banke, vendar francosko bančno zavarovalništvo že dolgo velja za zelo 
specifično, zato je njegovo uspešno posnemanje težko.  
 

3.1.3. Nemčija 

 
Bančno zavarovalništvo v Nemčiji ni tako razvito kot drugje v Evropi. Nemški trg 
finančnih storitev ni doživel enake stopnje integracije kot ostale evropske države. 
Konzervativnost nemškega zavarovalniškega trga in zakonodaja sta bili glavni oviri 
povezovanj. Konzervativnost je onemogočala nemškim bankam učinkovito 
distribucijo zavarovalniških storitev prek bančne mreže.  
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Tabela 6: Ban čno zavarovalniške povezave v Nem čiji v obdobju 1922 – 2002  
Banka Zavarovalnica Oblika povezave Leto 
R & V R & V Lebenversicherung Dogovor o distribuciji 1922 
Citibank KKB – Life 

CiV Versicherung 
Ustanovitev zavarovalnice 
Prevzem zavarovalnice 

1985 
1996 

Berliner Bank Gothaer Lebenversicherung Dogovor o distribuciji 1986 
BfG Bank Aachener und Münchener Prevzem banke  
Deutsche Bank DB Leben 

Deutsche Herold 
Ustanovitev zavarovalnice 
Prevzem zavarovalnice 
Prodaja zavarovalnice 

1989 
1993 
2002 

Dresdner Bank Allianz  Dogovor o distribuciji 
Prevzem banke 

1989 
2001 

Commerz Bank DBV Versicherung 
Generali 

Pridobitev kontrolnega deleža 
Navzkrižno lastništvo 

1990 
1999 

Hypo Vereinsbank Münchener Rück Nakup lastniškega deleža v banki 2002 

Vir: Genetay in Molyneux, 1998, str. 80 in Geld Online, 2001. 
 
Tabela 6 kaže, da je imela v preteklosti večina bank z zavarovalnicami sklenjene 
dogovore o distribuciji in le redko so obstajale tudi kapitalske povezave. Bolj 
integriran pristop bančnega zavarovalništva sta razvili le dve banki, Citibank in 
Deutsche Bank. Z vstopom tujih finančnih skupin na nemški trg pa so se začele 
razmere nekoliko spreminjati.  
 
Slika 10: Struktura prodajnih poti pri prodaji živl jenjskih zavarovanj v Nem čiji v 

obdobju 1970 – 2010  
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Vir: Kern, 1999, str. 24 in Morgan, 2003a, str. 1. 
 
V opazovanem obdobju, ki je prikazano v sliki 10, je viden izrazit padec deleža 
prodaje življenjskih zavarovanj prek zavarovalnic. Izrazito se povečuje delež prodaje 
prek ostalih prodajnih poti, t.j. posrednikov, bank in neposredne prodaje. V prihodnje 
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lahko pričakujemo povečanje deleža prodaje življenjskih zavarovanj prek bank, saj je 
nemški bančni trg preveč nasičen in nenehno pod konkurenčnim pritiskom. Banke so 
prisiljene povečevati druge vrste neobrestnih prihodkov, med katerimi so tudi prihodki 
od prodaje zavarovalniških storitev. Tudi demografski in fiskalni dejavniki 
napovedujejo nadaljnjo rast premij življenjskih zavarovanj (Hodošček, 2005, str. 64). 
Do leta 2010 se pričakuje, da bodo banke prek svojih prodajnih poti prodale 25 % 
polic življenjskih zavarovanj.  
 

3.1.4. Italija 

 
Bančno zavarovalništvo se je v Italiji začelo razvijati šele po letu 1990, vendar z zelo 
visoko stopnjo rasti. Najbolj značilne oblike poslovnega sodelovanja med bankami in 
zavarovalnicami so skupna vlaganja in ustanovitev zavarovalnice (glej tabelo 7). V 
pol desetletja je italijanskim bankam uspelo pridobiti kar četrtino zavarovalniškega 
trga, kar je izjemen uspeh.  
 
Tabela 7: Ban čno zavarovalniške povezave v Italiji v obdobju 1991  – 1993  
Banka Zavarovalnica Oblika povezave Leto 
Monte dei Paschi di siena Montepaschi Vita Prevzem  1991 
ICCRI Eurovita Italcasse Skupna vlaganja 1991 
San Paolo San Paolo Vita Ustanovitev zavarovalnice 1992 
Cariplo Carivita Skupna vlaganja s CNP & TSB 1992 
Banca Nazionale del Lavaro BNL Vita Ustanovitev zavarovalnice 1992 
Banca di Roma INA Dogovor o distribuciji 1992 
Banca Commerciale Italiana Assiba  Skupna vlaganja 1993 

Vir: Genetay in Molyneux, 1998, str. 83. 
 
Bančno zavarovalništvo v Italiji dosega velike uspehe, ki so povezani z visoko 
stopnjo rasti trga življenjskih zavarovanj. Poleg hitre rasti trga k uspehu prispevajo 
tudi prijazna davčna obravnava življenjskih zavarovanj ter dobro razvejana mreža 
bančnih poslovalnic in dobro ime bank v očeh strank. Prav zaradi teh razlogov se je 
delež sklenjenih polic življenjskih zavarovanj prek bank povečal iz 33 % let 1997 na 
63 % leta 2002 (Daly, 2003, str. 11). 
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Slika 11: Struktura prodajnih poti pri prodaji živl jenjskih zavarovanj v Italiji v 
obdobju 1997 – 2002 
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Vir: Daly, 2003, str. 11. 
 
Od leta 1997 dalje se je prodaja življenjskih zavarovanj prek vseh prodajnih poti, 
razen prek bank, zmanjševala. Banke pridobivajo svoj tržni delež, ki je v letu 2002 
presegel 60 % (glej sliko 11). V prihodnje lahko pričakujemo nadaljnji razvoj 
italijanskega bančnega zavarovalništva, saj se koncentracija finančnega sektorja 
povečuje. Bančno zavarovalništvo se bo širilo predvsem z raznimi kapitalskimi 
povezavami med bankami in zavarovalnicami (Hodošček, 2005, str. 65).  
 

3.1.5. Španija 

 
V Španiji je bančno zavarovalništvo, podobno kot v Franciji, izjemno razvito. Španski 
trg finančnih storitev je dosegel zavidljivo rast in razvoj predvsem zaradi relativne 
nerazvitosti trga. Španski bančni sektor je trenutno eden izmed najkonkurenčnejših v 
Evropi. Imajo približno dvakrat več poslovalnic glede na število prebivalstva v 
primerjavi s Francijo in trikrat več v primerjavi z Veliko Britanijo.  
 
Najbolj priljubljena oblika sodelovanja med banko in zavarovalnico so skupna 
vlaganja, navadno med domačo banko in tujo zavarovalnico, pogoste pa so tudi 
ustanovitve zavarovalnice (glej tabelo 8). Vstopi tujih zavarovalnic, kot so Met Life, 
Generali, Allianz in Winterthur so imeli za posledico ozko izkoriščanje trga, ki je še 
vedno nenasičen.  
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Tabela 8: Ban čno zavarovalniške povezave v Španiji  
Banka Zavarovalnica Oblika povezave 
Banco Bilbao Vizcaya Euroseguros Ustanovitev zavarovalnice 
Banco Espanol de Credito Banfenix Skupna vlaganja z Union y el Fenix 
La Caixa Vida Caixa Ustanovitev zavarovalnice 
Banesto Banesto Seguros Skupna vlaganja z Axa 
Banco Santander Seguros Genesis Skupna vlaganja z Metropolitan Life 
Caja de Madrid Caja de Madrid Vida Ustanovitev zavarovalnice 
Inverbank Mapfre Prevzem banke 

Vir: Genetay in Molyneux, 1998, str. 89. 
 
Prodaja življenjskih zavarovanj v Španiji ni nikoli zaživela kot samostojna dejavnost, 
temveč se je razvila kot del bančnega sistema. Življenjska zavarovanja so sklepali 
bančni uslužbenci, ki niso potrebovali dodatnih licenc za prodajo. Delež prodaje 
zavarovanj prek bančnih okenc je izmed vseh evropskih držav v Španiji največji.   
 
Slika 12: Struktura prodajnih poti pri prodaji živl jenjskih zavarovanj v Španiji v 

obdobju 1999 – 2001 
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Vir: Daly, 2003, str. 7. 
 
Visoko udeležbo bank na trgu življenjskih zavarovanj nam kaže tudi slika 12. Banke 
so že leta 1999 prodale več kot 70 % vseh življenjskih zavarovanj. Kljub velikemu 
deležu bank pri prodaji zavarovanj strokovnjaki napovedujejo še nadaljnje povečanje 
tržnega deleža.  
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3.1.6. Nizozemska 

 
Nizozemska je država mednarodnih in najbolj integriranih finančnih podjetij na svetu. 
Domači trg finančnih storitev je precej zasičen, delno zaradi relativne majhnosti 
države. Tržna koncentracija je pripeljala do velikega obsega sektorskih in 
medsektorskih povezav. Trg tako obvladuje nekaj močnih ponudnikov, ki ponujajo 
popolno paleto finančnih storitev. Največje finančne skupine na Nizozemskem so 
ABN-Amro, ING, Rabobank in Fortis. Njihove povezave so prikazane v tabeli 9.  
 
Tabela 9: Ban čno zavarovalniške povezave na Nizozemskem v obdobju  1990 – 

1993  
Banka Zavarovalnica Oblika povezave Leto  
Rabobank Interpolis Prevzem 1990 
VSB AMEV Združitev (Fortis) 1990 
Postbank Nationale-Nederlanden Združitev (ING) 1991 
ABN-Amro ABN-Amro Lebensverzekering Ustanovitev zavarovalnice 1993 

Vir: Genetay in Molyneux, 1998, str. 86. 
 
Slika 13: Struktura prodajnih poti pri prodaji živl jenjskih zavarovanj na 

Nizozemskem v obdobju 1992 – 1997 
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Vir: Kern, 1999, str. 31. 
 
V opazovanem obdobju, ki ga prikazuje slika 13, predstavljajo posredniki 
najpomembnejšo prodajno pot življenjskih zavarovanj, vendar se njihov delež v 
celotni prodaji zmanjšuje. Zavarovalnice predstavljajo minimalni delež pri prodaji 
življenjskih zavarovanj.  
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3.1.7. Primerjava med evropskimi državami 

 
Trendi in obsegi bančnega zavarovalništva se med evropskimi državami razlikujejo. 
Različne stopnje penetracije3 bančnega zavarovalništva bom v nadaljevanju razložila 
s treh vidikov4: 
(i) specifične značilnosti posameznega trga, 
(ii) prevladujoče oblike vstopa, 
(iii) stopnja bančno zavarovalniške integracije.  
 
 
(i) Specifi čne značilnosti posameznega trga 
 
Nekonkurenčnost francoskega zavarovalniškega trga je igrala pomembno vlogo pri 
pospeševanju bančnega zavarovalništva, saj je omogočala bankam zaseči visoke 
tržne deleže. Enostaven vstop na trg zavarovalništva je prepričal banke v distribucijo 
zavarovanj, s čimer so lahko učinkovito izkoriščale drago mrežo poslovalnic in si 
zniževale stroške. Tudi visoka konkurenčnost med bankami je banke prisilila v 
razširitev palete storitev svojim strankam. 
 
Konzervativna trženjska pravila na zavarovalniškem trgu v Nemčiji so imela nasprotni 
učinek. Nemškim bankam je bilo zelo težko tržiti zavarovalniške storitve. Zaradi 
tradicije navzkrižnega lastništva v finančnem sektorju so se banke raje odločale za 
pogodbeno sodelovanje z zavarovalnicami kot za ustanovitev nove zavarovalnice.  
 
Šibek bančni sektor je oviral razvoj bančnega zavarovalništva v Italiji. Možnost 
visokih stopenj rasti življenjskih zavarovanj predstavlja priložnost za italijansko 
bančno zavarovalništvo. Utrditev sektorja je nujno potrebna, če želijo italijanske 
banke tekmovati z velikimi finančnimi skupinami, ki so sicer značilne za italijanski 
finančni sektor. 
 
Razvoj nizozemskega bančnega zavarovalništva je povezan s koncentracijo 
finančnega trga. Finančni trg obvladuje le nekaj močnih ponudnikov, ki tržijo svoje 
storitve prek različnih distribucijskih poti. 
 
Špansko bančno zavarovalništvo je, podobno kot italijansko, zaznamovano s slabo 
razvitim zavarovalniškim trgom. Nerazvitost je omogočila bankam ogromno prostora 
za ustanovitev zvez z zavarovalnicami z namenom prodaje zavarovalniških storitev. 
Banke so se povezovale z zavarovalnicami že precej let nazaj, vendar pa so pričele 
izkoriščati priložnosti bančnega zavarovalništva šele pred nekaj leti. Pomembna 

                                            
3 S pojmom penetracija je mišljen delež bančnega zavarovalništva na trgu.  
4 Povzeto po Genetay in Molyneux, 1998, str. 92. 
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značilnost španskega finančnega trga v preteklih letih je vstop tujih podjetjih, ki so 
pospešila povezovanje bank in zavarovalnic.  
 
Poglavitni dejavnik razvoja bančnega zavarovalništva v Veliki Britaniji so bili visoki 
stroški povezani s tradicionalnimi zavarovalniškimi prodajnimi potmi, kar je nudilo 
bankam priložnost za razvoj cenejših distribucijskih kanalov. 
 
Poleg opisanih tržnih značilnosti so imele pri razvoju bančnega zavarovalništva 
pomembno vlogo tudi davčne spodbude na področju življenjskih zavarovanj in pa 
zakonodajne spremembe. V vseh državah so določene zavarovalniške storitve 
davčno ugodne za stranke, predvsem v Franciji in Španiji.   
 
Razvoj bančnega zavarovalništva je nedvomno tesno povezano s pravno ureditvijo. 
Na Nizozemskem se je bančno zavarovalništvo razvilo po letu 1990, ko ni bilo več 
omejitev glede lastništva med bančnim in zavarovalniškim sektorjem. Odločilen vpliv 
na razvoj bančnega zavarovalništva v Veliki Britaniji je prinesel leta 1986 sprejet 
Financial Services Act (zakon o finančnih storitvah), ki je postavil nova pravila pri 
trženju in distribuciji zavarovalniških storitev. Reforma v Italiji, ki je leta 1991 sprostila 
omejitve glede lastniškega povezovanja bank in zavarovalnic, je povzročila poplavo 
povezav v finančnem sektorju. Tudi reforma trženja življenjskih zavarovanj v Španiji 
je igrala pomembno vlogo za razvoj bančnega zavarovalništva v tej državi. Za pojav 
te strategije v Franciji pa so vplivale neposredne spodbude države k bančno 
zavarovalniškim povezavam.  
 
 
(ii) Prevladujo če oblike vstopa 
 
Banke so v različnih državah izbrale različne način vstopa na zavarovalniški trg. 
Francoske banke so se v glavnem odločale za samostojno pot z ustanovitvijo lastne 
zavarovalnice, medtem ko so se banke iz večine ostalih držav odločale za 
sodelovanje z obstoječimi zavarovalnicami. To velja predvsem za Italijo, Španijo in 
Veliko Britanijo. Nizozemsko bančno zavarovalništvo je posledica mega združitev 
med dvema finančnima sektorjema. Nemške banke pa se večinoma odločajo za 
dogovore od distribuciji zavarovalniških storitev prek svoje prodajne mreže.  
 
 
(iii) Stopnja ban čno zavarovalniške integracije 
 
Stopnjo bančno zavarovalniške integracije primerjamo iz dveh vidikov: z vidika 
tržnega deleža podjetja in z vidika oblike povezave. Slika 14 prikazuje pozicijo 
obravnavanih držav glede na stopnjo bančno zavarovalniške integracije. 
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Slika 14: Stopnja ban čno zavarovalniških integracij v Evropi 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vir: Genetay in Molyneux, 1998, str. 95. 
 
Visoka stopnja integracije bančno zavarovalniških funkcij v Franciji, kjer 
zavarovalnice služijo predvsem potrebam njenih bančnih mater, lahko razloži uspeh 
francoskih bank pri doseganju visokih tržnih deležev. Tudi ostale države so dosegle 
znatne deleže s povezovanjem svojih funkcij na podoben način. Izjema med 
obravnavanimi državami je Nemčija. Nemški model sodelovanja bank z 
zavarovalniškim sektorjem predstavlja oviro bankam pri doseganju pomembnega 
tržnega deleža na zavarovalniškem trgu.  
 

3.2. BANČNO ZAVAROVALNIŠTVO V ZDA 

 
Razvoj bančnega zavarovalništva v ZDA je precej omejevala zakonodaja. Leta 1933 
je bil sprejet Glass-Steagallov zakon, ki ni dovoljeval povezovanje med komercialnim 
in investicijskim bančništvom. Zakon o bančnih holdingih (Bank Holding Company 
Act), ki je bil sprejet leta 1956, je postavil meje tudi med bankami in zavarovalnicami.  
 
Prvi pojav bančnega zavarovalništva je omogočil OCC (Office of the Comptroller of 
the Currency – nadzorni organ nacionalnih bank v ZDA), ki je leta 1963 dovolil 
podružnicam nacionalnih bank prodajo zavarovalniških storitev, vendar le, če so bile 
poslovalnice locirane v kraju z manj kot 5.000 prebivalci. 
 
Leta 1999 je Bill Clinton, takratni predsednik ZDA, sprejel t.i. Gramm-Leach-Blileyev 
zakon (poznan tudi kot Financial Services Modernization Act), ki je preklical omejitve 
Glass-Steagallovega zakona in omilil določbe zakona o bančnih holdingih, saj je 
odpravil večino omejitev glede povezovanja bank in zavarovalnic.  
  
Kljub uzakonitvi Gramm-Leach-Blileyevega zakona se bančno zavarovalništvo v ZDA 
še ni dobro razvilo. Med bankami in zavarovalnicami tudi po letu 1999 ni prišlo do 
pomembnejših povezovanj. 

Distribucija  Popolno  lastništvo  

Tržni delež  

V. Britanija 

Nizozemska 

Italija 

Nemčija 

Španija 
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Prvi večji finančni konglomerat je nastal konec leta 1998, ko je bančni holding 
Citicorp prevzel zavarovalnico Travelers Group. Nastal je Citigroup, eden največjih 
finančnih konglomeratov na svetu. Zavarovalnica MetLife je leta 2000 prevzela 
Grand Bank of New Jersey. Tudi zavarovalnica John Hancock Life je vstopila v nekaj 
zavezništev z namenom širitve distribucije svojih storitev prek bank.   
 
Tako banke kot zavarovalnice se v ZDA soočajo s krčenjem trga in manjšanjem 
obrestne marže. Nebančne finančne institucije vstopajo na trg tradicionalnih bančnih 
storitev z vrsto različnih alternativnih oblik varčevanja in investiranja. Stranke so 
vedno bolj zahtevne in pripravljene prevzeti večje tveganje za večji donos. Če želijo 
uspeti, morajo biti banke in zavarovalnice kreativne, najti pravi pristop trženja in bolje 
izrabiti tehnologijo. Raziskava, ki jo je opravilo podjetje Stern Marketing kaže, da je le 
31 % anketirancev vedelo, da njihova banka prodaja tudi zavarovalniške storitve 
(Scharfstein, 2000, str. 21). Večina ameriških bank raje čaka, da stranka pride sama 
v banko po informacije o zavarovalniški storitvi, namesto da bi te storitve tržila. Druga 
raziskava med 444 ameriškimi managerji finančnih podjetij je pokazala, da kar 70 % 
anketirancev raje posluje z zavarovalnico, ki ni povezana z banko. Le 14 % 
anketiranih managerjev bi sklenilo zavarovanje v banki, ki je povezana z 
zavarovalnico (Soifer, 2001, str. 2). 
 
Delež prodaje zavarovalniških storitev prek bank je v ZDA izjemno majhen. Po 
raziskavah LIMRA le 1 % ameriških gospodinjstev sklene zavarovanje v banki. Manj 
kot 2 % prihodkov ameriških bank izvira iz naslova prodanih zavarovalniških storitev, 
medtem ko je evropsko povprečje 27 %. Kljub temu ima bančno zavarovalništvo v 
ZDA dovolj priložnosti za razvoj. Glede na to, da je šele v povojih, je ključ do višje 
razvojne faze enostavnost, hitrost in dobro postrežena storitev.  
 

3.3. BANČNO ZAVAROVALNIŠTVO V AZIJI 

 
Finančne integracije v Aziji so, tako kot v ZDA, šele v začetni fazi. S sprostitvijo 
finančnih trgov in zakonodajnih ovir, ki so predvsem posledica azijske ekonomske 
krize, lahko pričakujemo pospešeno povezovanje finančnih institucij, predvsem na 
Japonskem, v  Koreji in Singapuru.  
 
Bančno zavarovalništvo se je že uveljavilo na določenih azijskih trgih, kjer le to 
zakonodaja omogoča. Med državami, kjer je prodaja zavarovanj prek bank 
dovoljena, obstajajo razlike glede oblike distribucije zavarovanj in vrste zavarovanj, ki 
jih lahko banke prodajajo. V Indiji, na primer, ni dovoljeno vsem bankam ustanoviti 
zavarovalniške podružnice, na Japonskem pa lahko banke prodajajo le zavarovanja 
povezana s krediti. V ekstremnem primeru lahko banka sodeluje v bančnem 
zavarovalništvu le tako, da daje zavarovalnici v najem svoje poslovne prostore.  
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Večina dogovorov med bankami in zavarovalnicami vključuje minimalne poslovne 
integracije. Kar 69 % primerov predstavlja dogovore o distribuciji, katerih je največ na 
Kitajskem in Japonskem. Delni razlog leži v zakonodajnih omejitvah nekaterih držav 
glede navzkrižnega lastništva finančnih institucij. Skupna vlaganja (17 %) so značilna 
za trge kot je Indija, kamor lahko tuja zavarovalnica vstopi na trg in sodeluje z 
domačo banko. Preostalih 14 % povezav med bankami in zavarovalnicami v Aziji je v 
obliki finančnih skupin (podružnice, holdingi in finančni konglomerati) (Wong in 
Cheung, 2002, str. 19). 
 
Tabela 10: Primerjava primernosti azijskih držav za  bančno zavarovalništvo 
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Zakonodaja � ��� �� �� � �� � ��� � � �� � 

Bančne prodajne 
zmogljivosti ��� ��� �� � ��� � �� ��� ��� � �� � 

Zaupanje v banke �� �� �� � � �� �� ��� �� �� �� �� 

Tehnologija � ��� �� � �� � � ��� ��� � ��� � 

Pripravljenost strank 
zamenjati nakupni kanal �� �� � �� � �� �� �� �� �� �� �� 

Davčne spodbude �� �� � � � �� �� � �� �� � � 

�  neugodno, �� nevtralno, ��� ugodno 

Vir: Wong in Cheung, 2002, str. 30. 
 
V tabeli 10 navedeni dejavniki imajo pomemben vpliv na bančno zavarovalniški 
potencial v posamezni državi. Pojasnijo nam razlike v različnem razvoju bančnega 
zavarovalništva med državami. Na primer zaradi relativno restriktivnega 
zakonodajnega okolja in pomanjkanja prodajnih zmogljivosti prodor bančnega 
zavarovalništva v Indoneziji ne more biti enako uspešen kot v državah, kot sta 
Singapur ali Hong Kong.  
 
Največ zavarovalnih polic se v Aziji proda prek zavarovalnic in njenih agentov. 
Čeprav zavarovalnice prevladujejo pri prodaji zavarovalniških storitev, pomenijo 
alternativne prodajne poti, kot so neposredna pošta, posredniki, internet in banke, 
nove možnosti distribucije zavarovanj. 2 % življenjskih zavarovanj in 1 % 
premoženjskih zavarovanj se v Aziji proda prek bank. Največje uspehe dosegajo 
banke v Singapuru, saj prodajo kar 26 % življenjskih polic, največ premoženjskih 
zavarovanj (17 %) pa na azijskem trgu prodajo banke v Hong Kongu (Wong in 
Cheung, 2002, str. 35).  
 
Čeprav banke dosegajo majhne deleže pri prodaji zavarovanj, se zaradi določenih 
razlogov pričakuje povečanje stopnje bančnega zavarovalništva. Razlogi so 
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predvsem: nižanje obrestne marže, deregulacija, bilančni pritiski, poplava tujih 
zavarovalnic in čedalje bolj zahtevne stranke.  
 
Slika 15: Delež prodaje življenjskih zavarovanj pre k bank v izbranih azijskih 

državah v letu 1998 in premoženjskih zavarovanj v l etu 2000 
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Vir: Wong in Cheung, 2002, str. 35. 
  
Prodaja življenjskih zavarovanj prek bank je med azijskimi državami najbolj zaživela v 
Singapuru, na Kitajskem in v Hong Kongu. Hong Kong je tudi ena izmed država, kjer 
delež premoženjskih zavarovanj presega delež življenjskih zavarovanj. To je značilno 
tudi za Tajvan in Tajsko (glej sliko 15).  
 
Nadaljnji razvoj bančnega zavarovalništva v Aziji prinaša večanje pomena različnih 
prodajnih poti. Proizvodnja zavarovalniških storitev bo še vedno v rokah 
zavarovalnic, distribucija storitev pa bo ločena od proizvodnje. Razvoj bančnega 
zavarovalništva bo prinesel s seboj tudi koristi zaradi razvoja novih storitev.  
 
Azijski trg ima z veliko stopnjo rasti zavarovalniškega trga veliko možnosti za 
nadaljnji razvoj in uspeh. Kljub začetniškim težavam in neenakomernemu 
regionalnemu razvoju bančnega zavarovalništva lahko pričakujemo, da bodo do leta 
2006 azijske banke dosegle 13 % delež pri prodaji življenjskih zavarovanj in 6 % 
delež pri prodaji premoženjskih zavarovanj (Wong in Cheung, 2002, str. 3). 
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3.4. PRIMERJAVA BAN ČNEGA ZAVAROVALNIŠTVA V EVROPI, ZDA IN AZIJI  

 

3.4.1. Primerjava med Evropo in ZDA 

 
Ameriške finančne institucije so, enako kot evropske, ugotovile potrebo po 
prestrukturiranju zaradi konkurence in konsolidacije trga. Vstop ameriških bank na 
zavarovalniški trg se je pojavil precej pozneje kot v Evropi. Evropsko bančno 
zavarovalništvo ima določene prednosti pred ameriškim, ki izvirajo iz preteklosti in 
zakonodajnih omejitev. Bančno zavarovalništvo v ZDA je šele v povojih. V ZDA je 
relativno malo partnerstev med bankami in zavarovalnicami. Banke in zavarovalnice 
so zelo previdne pri prodaji zavarovanj prek bančne mreže, ker se bojijo, da bi 
izgubile zaupanje strank in svoj ugled. Stranke v ZDA so precej skeptične glede 
nakupa zavarovalne police v banki, medtem ko je v Evropi to že ustaljena pot prodaje 
zavarovanj. 
 
Američani so veliki uporabniki interneta. Swiss Re ocenjuje, da se bo odstotek 
strank, ki kupuje zavarovanja prek interneta, povečalo na 30 % do leta 2005 (Drury, 
2001, str. 141), kar je v primerjavi z Evropo izjemno veliko. Za Evropo so še vedno 
prevladujoča oblika prodaje bančno zavarovalniških storitev tradicionalne poti.  
 
Ameriške banke prodajajo predvsem zavarovalne police z varčevalno komponento, 
medtem ko se ostale oblike zavarovanj šele pričenjajo prodajati. Prodaja 
premoženjskih zavarovanj prek bank še ni zaživela, tako kot tudi v evropskih državah 
ni. 
 
Kljub navedenemu lahko v ZDA pričakujemo nadaljnji razvoj bančnega 
zavarovalništva, predvsem z uvajanjem novih storitev, ki se nanašajo na upravljanje 
premoženja in vrednostne papirje.  
 

3.4.2. Primerjava med Evropo in Azijo  

 
Tudi v Aziji se je bančno zavarovalništvo šele pričelo razvijati, saj so do pred kratkim 
za to področje veljale zakonske ovire. V osnovi se evropski in azijski model 
razlikujeta predvsem v zakonodajnih okvirih in davčni obravnavi storitev. 
 
Zakonskih ovir za obstoj bančnega zavarovalništva v Evropi ni, razvoj bančnega 
zavarovalništva v Aziji pa je precej povezan z zakonodajo. V nekaterih državah, kot 
so Singapur, Hong Kong in večina južnoazijskih držav, zakonodajnih omejitev več ni, 
medtem ko določene omejitve še vedno obstajajo na Japonskem, Filipinih in Južni 
Koreji. Drugi zavirajoči dejavnik pri razvoju bančnega zavarovalništva v Aziji je 
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pomanjkanje davčnih spodbud pri življenjskih zavarovanjih. Večina azijskih držav 
pozna določene davčne ugodnosti pri nakupu življenjskih zavarovanj, vendar so le te 
relativno majhne glede na celotne davčne obveznosti kupca.  
 
Za evropski model bančnega zavarovalništva je značilna visoka stopnja integracije 
med bankami in zavarovalnicami, medtem ko so za Azijo značilni predvsem dogovor 
o distribuciji, zasledimo pa tudi skupna vlaganja.  
 
Banke v Evropi uporabljajo različne prodajne poti za doseganje različnih tržnih 
segmentov. Azijske banke prodajo 80 % zavarovanj neposredno v bančnih 
poslovalnicah prek svojih zaposlenih in le majhen delež prek interneta ali drugih 
prodajnih poti.  
 
Glede na določene zakonodajne omejitve in omejene davčne spodbude bančno 
zavarovalništvo v Aziji ne more doseči enakih uspehov kot v Evropi. Vendar kljub 
temu postajajo predpisi in davčne olajšave ugodnejši. Tudi brez večjih sprememb 
davčne obravnave imajo azijske banke dovolj razlogov in motivacije za vstop na 
zavarovalniški trg. Glavna sta predvsem povečanje neobrestnih prihodkov in velika 
možnost rasti zavarovalniškega trga.  
 

 

4. POVEZOVANJE BANK IN ZAVAROVALNIC V SLOVENIJI 
 
Bančno zavarovalništvo je trend, ki tudi v Sloveniji vznemirja bančnike in 
zavarovalničarje. Slovenske banke in zavarovalnice iščejo nove možnosti za 
povečanje dobička in tržnega deleža ter za ohranitev obstoječih in pridobitev novih 
strank. V ta namen so se banke lotile različnih dogovorov z zavarovalnicami in 
razširile bančno ponudbo s ponudbo zavarovalniških storitev. Najprej si poglejmo 
trenutne razmere na slovenskem bančnem in zavarovalniškem trgu, nato pa še 
primere povezovanj bank in zavarovalnic v Sloveniji.  
 

4.1. RAZMERE NA BAN ČNEM IN ZAVAROVALNIŠKEM TRGU V SLOVENIJI 

 
Konec leta 2003 je na slovenskem finančnem trgu delovalo 20 bank, od tega ena 
podružnica tuje banke in 12 zavarovalnic. Število posameznih finančnih institucij se 
od leta 1997 postopno zmanjšuje. Za slovenski finančni trg je značilna visoka stopnja 
koncentracije. Delež bilančne vsote največje banke v bilančni vsoti vseh bank je 
konec leta 2003 pomenil 34 %, medtem ko pomeni delež zbrane premije največje 
zavarovalnice 43 % zbrane premije zavarovalnic (Finančni trgi, 2004, str. 3).  
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V Sloveniji postaja vse pomembnejše oblikovanje finančnih stebrov, ki naj bi povezali 
banke, zavarovalnice in tudi druge finančne institucije. Prvi se je oblikoval okoli NLB, 
drugi naj bi se oblikoval okoli Zavarovalnice Triglav in Abanke, tretji pa okoli NKBM in 
Pozavarovalnice Sava.  
 

4.1.1. Banke 

 
V Sloveniji so banke prevladujoče finančne institucije. Glede na velikost bilančne 
vsote konec leta 2003 so banke predstavljale 58,7 % vseh finančnih institucij 
slovenskega finančnega sistema (Finančni trgi, 2004, str. 3). 
 
Največja banka v Sloveniji, NLB, je imela konec leta 2003 33,6-odstotni tržni delež, 
celotna skupna NLB, ki vključuje še Banko Celje, Banko Domžale, Banko Zasavje in 
Koroško banko pa ima kar 43,8-odstotni tržni delež. NLB sledita NKBM z 10,8-
odstotnim in Abanka Vipa z 8,6-odstotnim tržnim deležem. Prvih sedem bank v 
Sloveniji (poleg omenjenih prvih treh še SKB banka, Banka Koper, Banka Celje in 
Gorenjska banka) skupaj predstavlja 78,2-odstotno pokritost bančnega trga (Banka 
Slovenije, 2005). 
 
Visoko koncentracijo v bančnem sektorju lahko razumemo predvsem kot posledico 
jasne dolgoročne strategije NLB, da oblikuje močan slovenski bančni steber, najprej 
na področju svojega ključnega posla, t.j. bančnih storitev, istočasno pa s kapitalskimi 
povezavami sledi uveljavljanje koncepta finančnega konglomerata. NLB ima namreč 
pomemben delež v Skupni pokojninski družbi, pod svojo znamko pa so predstavili 
tudi bančno zavarovalniške storitve v okviru družbe NLB Vita. H konsolidaciji 
bančnega sektorja je prispevala tudi lanska združitev NKBM in PBS.  
 
Banke so pretežno v slovenski lasti. Vendar v zadnjem času opazimo določene 
trende v lastništvu, ki so povezani predvsem z zniževanjem lastniškega deleža 
države ter povečevanjem lastniškega deleža tujcev v naših bankah. Banka EBRD je 
že dalj časa prisotna v NLB z zelo majhnim deležem. Kasneje so se pojavili Generali 
v SKB banki, SanPaolo IMI v Banki Koper in KBC v NLB. Od tega sta samo SKB 
banka in Banka Koper prešli v večinsko tujo last. Nadaljnje povečanje lastniškega 
deleža tujcev se lahko zgodi po letu 2006, ko bo KBC s privoljenjem Banke Slovenije 
lahko povečala lastništvo v NLB, ki prek svoje skupine nadzoruje 43,8-odstotni tržni 
delež. Prehod te banke v tujo last bi pomenil, da tujci nadzorujejo večino 
slovenskega bančnega sektorja. 
 
Glede na primerjavo deleža bilančne vsote slovenskih bank v BDP, ki znaša dobrih 
89 %, z deležem bilančne vsote bank v razvitih državah Evropske unije, ki je prek 
250 % BDP, je pričakovati dinamično rast bančnega sektorja (Simoneti, Jašovič, 
2004, str. 89). Obdobje umirjenega razvoja je za naše banke skratka preteklost. 
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Članstvo Slovenije v Evropski uniji, vstop v ERM2 in prevzem evra bodo zagotovo 
pomembno vplivali na bančni sektor, saj se bo naš finančni sistem postopno integriral 
v evropskega. Če bodo želele slovenske banke preživeti ostro konkurenco, bodo 
morale zaostanek v neučinkovitosti hitro odpraviti s širitvijo na evropski trg. Za 
majhne domače banke bo dodaten pritisk povzročilo izpolnjevaje zahtev Baselskih 
standardov II, zato se bodo morale dokapitalizirati ali pridružiti večjim.  
 

4.1.2. Zavarovalnice 

 
Zavarovalnice so poleg bank najpomembnejši segment trga finančnih storitev. Njihov 
delež v bilančni vsoti finančnega sektorja znaša 17 % (Finančni trgi, 2004, str. 47). 
Število zavarovalnic je že dlje časa zelo stabilno. Konec leta 2003 je bilo v Sloveniji 
12 zavarovalnic in 2 pozavarovalnici. Večina zavarovalnic se ukvarja z življenjskimi in 
premoženjskimi zavarovanji. Na področju zdravstvenega zavarovanja delujejo tri 
zavarovalnice, to so Vzajemna, Triglav zdravstvena zavarovalnica in Adriatic. V letu 
2004 sta v slovenski zavarovalniški prostor vstopili še dve zavarovalnici, nemška 
Arag in avstrijska Wiener Städtische. 
 
Tudi za slovenski zavarovalniški trg je značilna visoka koncentracija. Tržni delež 
največje zavarovalnice po kriteriju zbrane bruto premije je v prvem četrtletju 2004 
pomenil 47 %, tržni delež največje pozavarovalnice pa 59 % (Finančni trgi, 2004, str. 
47). Zavarovalnici Triglav, ki je največja slovenska zavarovalnica, sledi na drugem 
mestu Vzajemna s 19,9-odstotnim tržnim deležem in Zavarovalnica Maribor s 13,3-
odstotnim tržnim deležem. 
 
Slovenske zavarovalnice so večinoma v domači lasti. Večinski delež tujega kapitala 
najdemo v zavarovalnicah Generali, Grawe in Merkur, 50 % tujega kapitala pa se 
pojavlja v zavarovalnici NLB Vita. Tuj kapital pa se v manjšem obsegu pojavlja tudi v 
zavarovalnici Adriatic in pozavarovalnici Sava.  
 
Tabela 11:  Kazalci razvitosti zavarovalne dejavnos t v Sloveniji in EU v letu 

2003 
Kazalec Slovenija EU 
Delež premij v BDP (v %) 5,3 8,7 
Delež premij življenjskih zavarovanj v BDP (v %) 1,3 5,4 
Delež premij premoženjskih zavarovanj v BDP (v %) 4,0 3,3 
Delež premij življenjskih zavarovanj v vseh premijah (v %) 23,9 61,8 
Delež premij premoženjskih zavarovanj v vseh premijah (v %) 76,1 38,2 
Premija / prebivalca (v EUR) 639 2.109 
Premija življenjskih zavarovanj / prebivalca (v EUR) 153 1.304 

Vir: Statistični zavarovalniški bilten, 2004, str. 66. 
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Podatki iz Statističnega zavarovalniškega biltena, ki so prikazani v tabeli 11 kažejo, 
da smo v Sloveniji leta 2003 zbrali za 5,3 % BDP zavarovalnih premij, države 
Evropske unije pa za 8,7 % BDP. Če primerjamo delež življenjskih in premoženjskih 
zavarovanj v skupaj zbranih premijah, ugotovimo v Sloveniji obratno stanje kot je v 
Evropski uniji. Delež premij življenjskih zavarovanj v vseh premijah je v Sloveniji 
23,9 %, medtem ko znaša povprečje Evropske unije 61,8 %. Vendar obračunana 
bruto premija življenjskih zavarovanj iz leta v leto nezadržno narašča. Po napovedi 
premij naj bi delež življenjskega zavarovanja v skupnem zavarovanju naraščal tako, 
da bi znašal 28 % v letu 2006 in 37 % v letu 2013 (Štiblar, 2004, str. 77). Leta 2003 
je predstavljala premija življenjskih zavarovanj 1,27 % BDP, pred desetletjem pa jo je 
bilo komaj za pol odstotka tedanjega BDP. Premoženjska zavarovanja počasi, a 
vztrajno izgubljajo tržni delež na račun življenjskih zavarovanj. Pred desetimi leti je 
njihov delež v celotnem portfelju premij znašal skoraj 90 %, v letu 2003 pa le še 
76,1 %. Kljub temu pa absolutni znesek obračunane premije premoženjskih 
zavarovanj raste. Zbrana premija na prebivalca v Sloveniji znaša 639 EUR, v 
Evropski uniji pa kar 2.109 EUR. Glede na podatke o višini zavarovalne premije na 
prebivalca, je v Sloveniji še dovolj prostora za rast zavarovalniškega trga, predvsem 
na področju življenjskih zavarovanj. 
 
Slovensko zavarovalništvo je po razvitosti nekje med nerazvitim vzhodom in razvitim 
zahodom Evrope. Nujno se mora okrepiti, za kar ima še veliko potencialnih možnosti 
doma, predvsem pa lahko izkoristi ugoden geostrateški položaj Slovenije. Domači trg 
ne bo dovolj, potrebno je izkoristiti prednosti širjenja na trge nekdanje Jugoslavije in 
širše vzhodne Evrope. Strateški razvoj zavarovalniškega sektorja v Sloveniji časovno 
zaostaja za dogajanjem v slovenskem bančništvu za približno tri leta. Razvojne 
možnosti so velike glede na razvoj gospodarstva in trgovine v svetu, Evropski uniji ter 
glede na absorpcijsko moč trga doma in tudi v tujini (Štiblar, 2004, str. 76). 
 

4.2. BANČNO ZAVAROVALNIŠTVO V SLOVENIJI 

 
Tudi v Sloveniji se je bančno zavarovalništvo pričelo živahno razvijati, in sicer z 
različnimi oblikami sodelovanja med bankami in zavarovalnicami. Najpogostejši 
način, ki se izraža prek prodaje zavarovalniških storitev na bančnih okencih, je 
pogodbeno sodelovanje (dogovor o distribuciji). Nekatere domače banke so v 
dogovoru z zavarovalnicami pri svojih okencih začele ponujati različne 
zavarovalniške storitve, predvsem pa se banke zanimajo za prodajo različnih oblik 
življenjskih zavarovanj. 
 
Trenutno ima dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja 11 bank: 
Abanka Vipa, Bank Austria Creditanstalt, Banka Celje, Banka Domžale, Banka 
Koper, Banka Zasavje, Koroška banka, NKBM, NLB, SKB banka in Volksbank – 
Ljudska banka. 
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Raiffeisen Krekova banka namerava v drugi polovici letošnjega leta zaprositi Banko 
Slovenije za dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja. Tudi 
Hypo Alpe-Adria banka namerava še letos ponuditi prve bančno zavarovalniške 
storitve. Banke Slovenije še niso zaprosili za dovoljenje, ker se želijo najprej 
tehnološko usposobiti. Prav tako ne želijo izdati, s katero zavarovalnico bodo 
sodelovali.  
 
Tabela 12: Pregled sodelovanja bank in zavarovalnic  v Sloveniji 
Banka Zavarovalnica Oblika sodelovanja Ban čno zavarovalniške storitve 

Abanka Vipa Zavarovalnica 
Triglav 

Dogovor o distribuciji Nezgodno zavarovanje, 
življenjsko zavarovanje (mešano, 
rizično in vseživljenjsko), 
naložbeno življenjsko zavarovanje 
in enkratno naložbeno 
zavarovanje 

Bank Austria 
Creditanstalt 

Generali Dogovor o distribuciji Življenjsko zavarovanje 

Banka Koper Adriatic Dogovor o distribuciji Avtomobilsko in premoženjsko 
zavarovanje 

NKBM Zavarovalnica 
Maribor 

Dogovor o distribuciji Življenjsko zavarovanje 
(vseživljenjsko in rizično) in 
turistično zavarovanje z asistenco 
v tujini 

NLB NLB Vita Ustanovitve skupne 
zavarovalnice s KBC 
Insurance 

NLB Naložba Vita plus, NLB 
Varčevanje Vita plus, NLB 
Naložba Vita 1 – 7 in nezgodno 
zavarovanje 

SKB banka Generali Dogovor o distribuciji Avtomobilsko zavarovanje, 
nezgodno zavarovanje, življenjsko 
zavarovanje, naložbeno 
življenjsko zavarovanje Skladba 1, 
TRIS, turistično in zdravstveno 
zavarovanje z asistenco v tujini 

Volksbank Generali Dogovor o distribuciji Življenjska in premoženjska 
zavarovanja 

Vir: Spletne strani slovenskih bank, 2005. 
 
Tabela 12 prikazuje trenutne oblike sodelovanj med slovenskimi bankami in 
zavarovalnicami. Vse banke imajo z zavarovalnico sklenjen dogovor o distribuciji 
zavarovalniških storitev. Edina izjema je NLB, ki je s KBC ustanovila skupno 
zavarovalnico. Glede na začetno stopnjo razvoja prodaje zavarovanj prek bank 
slednje trenutno ponujajo enostavnejše storitve, ki ne zahtevajo veliko strokovnosti 
prodajnega osebja. Med te proizvode prištevamo mešano življenjsko zavarovanje in 
zavarovanje za primer smrti. Nekatere banke ponujajo tudi življenjska zavarovanja, 
vezana na točke vzajemnih skladov, kjer stranka prevzema naložbeno tveganje.  
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Podrobnejša predstavitev posameznih ponudnikov bančno zavarovalniških storitev v 
Sloveniji sledi v nadaljevanju.  
 

4.2.1. Nova Ljubljanska banka  

 
Prvi poskusi bančnega zavarovalništva Nove Ljubljanske banke (NLB) so se pojavili 
leta 1997, ko je z Zavarovalnico Triglav podpisala dogovor o dolgoročnem 
medsebojnem poslovnem sodelovanju. S podpisom pogodbe se je začelo obdobje 
intenzivnega sodelovanja med obema institucijama v pričakovanju pozitivnih učinkov 
tako za banko kot zavarovalnico. Vendar ti dogovori niso obrodili pričakovanih sadov, 
zato so bili prekinjeni. Razlog za neuspeh je bil v vedenju obeh partnerjev. 
Zavarovalnica Triglav je bančno zavarovalništvo občutila kot konkurenco, za NLB pa 
je pomenilo grožnjo, da bi se s prodajo življenjskih zavarovanj na njenih okencih 
zmanjšale bančne vloge.  
 
NLB je nadalje iskala možnosti vstopa na zavarovalniški trg. Leta 2003 je skupaj s 
strateško partnerico KBC Insurance ustanovila življenjsko zavarovalnico NLB Vita, v 
kateri imata vsaka od njiju 50-odstotni lastniški delež. Gre za tipičen primer skupnih 
vlaganj, kjer sodelujeta banka kot ponudnik svoje prodajne mreže ter zavarovalnica 
kot ponudnik znanja na področju zavarovalništva. Skupina KBC ima že veliko 
izkušenj z bančnim zavarovalništvom, saj gre za mednarodno bančno zavarovalniško 
skupino z dolgo tradicijo.  
 
Pri izbiri poslovnega modela so se v NLB in KBC želeli iz več razlogov izogniti 
pripojitvi ali prevzemu nove zavarovalnice. Želeli so se izogniti težavam zaradi 
različnih kultur, ki si stojijo nasproti ob spojitvi oziroma prevzemu podjetja in možnimi 
težavami povezanimi s prodajo podobnih storitev prek popolnoma drugačnih 
prodajnih kanalov. Nenazadnje je javno mnenje o ugledu bank precej višje kot 
mnenje o ugledu zavarovalnic (Kramar, 2004, str. 101). 
 
Visoka tržna vrednost znamke NLB, veliko število potencialnih strank, razvejana 
poslovna mreža in razvite tržne poti bodo lahko pri trženju zavarovanj optimalno 
izkoriščeni. Pomembno vlogo bodo igrale izkušnje KBC. Temeljna delitev dejavnosti 
med NLB in NLB Vita je sledeča (Kraškovic, 2004, str. 33): 

• storitve življenjskega zavarovanja, ki jih razvija NLB Vita, so elementi bančne 
ponudbe in se tržijo izključno prek poslovne mreže ter sodobnih tržnih poti 
skupine NLB, 

• NLB Vita ne izvaja tržnih aktivnosti, 
• banka pridobiva zavarovalce, jim svetuje in pripravlja ponudbe – pravno in 

formalno nastopa kot posrednik, 

• podpisnik zavarovalnih polic in tudi imetnik pogodb je NLB Vita, ki prejema 
vplačane premije in jih v skladu s politiko usmerja v različne finančne instrumente, 
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• NLB Vita plačuje banki provizijo za vsako sklenjeno zavarovalno polico in tudi 
stroške upravljanja s finančnimi instrumenti.  

 
NLB Vita je predvsem »proizvodna tovarna«. To pomeni, da se NLB Vita osredotoča 
na razvoj takšnih storitev, s katerimi omogoči NLB ponujanje sodobnih življenjskih 
zavarovanj, ki se prilagajajo potrebam strank v vsakem trenutku in so primerne za 
prodajo prek bančnih okenc. Sodelovanje z marketingom in prodajno mrežo NLB je 
ključnega pomena, tako pri načrtovanju razvoja novih življenjskih zavarovanj kot pri 
določanju ciljev. Zelo pomemben in ključen element pri trženju je računalniška 
podpora, ki je bila razvita znotraj NLB. NLB Vita se zaradi stroškovne učinkovitosti, 
torej z omejenim številom zaposlenih (le 12), ukvarja z administracijo (vodenjem 
polic) in reševanjem škod (Kramar in Vičič, 2004, str. 15). 
 
NLB in NLB Vita sta se v samem začetku osredotočili predvsem na premožnejše 
stranke. NLB lahko iz svoje široke baze podatkov ponuja svojim strankam življenjska 
zavarovanja, kar pomeni visok potencial navzkrižne prodaje. S široko in sodobno 
ponudbo lahko privabi tudi stranke drugih bank in zavarovalnic. Postopno 
nameravajo razviti tudi storitve, namenjene lastnikom malih in srednje velikih podjetij.  
 
NLB trenutno ponuja naslednje vrste zavarovanj (Spletna stran NLB, 2005): 

• NLB Naložba Vita plus je naložbeno življenjsko zavarovanje, ki nudi možnost 
postopnega varčevanja ali enkratno naložbo v investicijske sklade. Osnovnemu 
zavarovanju se lahko priključi dodatno nezgodno zavarovanje, ki krije nevarnost 
smrti zaradi nezgode in popolne trajne invalidnosti zaradi nezgode ter 
zavarovanje kritičnih bolezni. Cilj NLB je ponuditi dodatno možnost tradicionalnim 
mešanim življenjskim zavarovanjem, ki ponuja večjo prožnost, preglednost 
stroškov in visoko vrednost police ter možnost odkupa že od samega začetka 
zavarovanja; 

• NLB Varčevanje Vita plus je varčevanje z življenjskim zavarovanjem, ki nudi 
zajamčen donos na privarčevana sredstva in možnost udeležbe v letnem 
presežku. Tudi temu zavarovanju je mogoče priključiti dodatno nezgodno 
zavarovanje in zavarovanje kritičnih bolezni; 

• NLB Naložba Vita 1, 2, 3, … je naložba v življenjsko zavarovanje, vezana na 
enote investicijskih skladov. Storitev nudi življenjsko zavarovanje za primer smrti 
in dodatno zavarovalno kritje za primer nezgodne smrti. Z NLB Naložbo Vita 1, 2, 
3, … je strankam ponujena možnost vlaganja v naložbeno življenjsko zavarovanje 
s povračilom neto vplačane premije kot naložbene politike sklada, na katero se to 
zavarovanje veže; 

• življenjska zavarovanja, vezana na posojila, ne glede na njihovo vrsto 
(stanovanjska, osebna ali druga) in druge bančne storitve, npr. kartice; 

• nezgodno zavarovanje imetnikov osebnih računov in plačilnih kartic Karanta, Visa 
in Eurocard/MasterCard NLB ponuja brezplačno vsem imetnikom osebnih 
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računov in imetnikom navedenih plačilnih kartic. Imetniki osebnih računov in 
plačilnih kartic so nezgodno zavarovani vse dni v obdobju, v katerem imajo odprt 
osebni račun oziroma imajo veljavnost plačilnih kartic od 1. 7. 2003 dalje, in sicer 
za primer nezgodne smrti in popolne trajne invalidnosti kot posledica nezgode.  

 
Cilj NLB Vite je vzpostaviti najpomembnejšo bančno zavarovalniško aktivnost v 
Sloveniji in v petih letih doseči najmanj 8 % delež na trgu življenjskih zavarovanj. Po 
šestmesečnem delovanju so v letu 2003 dosegli 3,2-odstotni tržni delež. Na področju 
individualnih naložbenih življenjskih zavarovanj so dosegli tržni delež, ki celo presega 
39 %, kar dokazuje, da je ta veja v Sloveniji še relativno mlada (Kramar in Vičič, 
2004, str. 16).  
 

4.2.2. SKB banka 

 
Z bančnim zavarovalništvom se že nekaj časa ukvarja tudi SKB banka, ki se je pri 
tem povezala z zavarovalnico Generali.  
 
Sodelovanje med SKB banko in zavarovalnico Generali sega že v leto 1997. Tedaj je 
bila v Ljubljani ustanovljena Generali SKB Zavarovalnica d.d. kot joint venture dveh 
partnerjev. Namen ustanovitve je bil pripeljati zavarovalniške storitve v bančno 
mrežo. SKB banka se je na slovenskem trgu pojavila kot prva ponudnica takih 
storitev. Na začetku so nameravali ponuditi predvsem širok spekter življenjskega in 
nezgodnega zavarovanja, vendar so si zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenja 
Banke Slovenije do takrat portfelj oblikovali zgolj z industrijskim zavarovanjem. Od 
marca 1997 so začeli sklepati premoženjska zavarovanja, osredotočili pa so se 
predvsem na velika slovenska podjetja. Za prodajo zavarovanj so posebej izobrazili 
bančne uslužbence. Ti uslužbenci so morali biti redno zaposleni v zavarovalnici, kajti 
banka takrat še ni imela licence.  
 
Spomladi leta 1998 je v zavarovalnici Generali prišlo do dokapitalizacije, v kateri SKB 
banka ni sodelovala. Njen delež se je iz začetnih 50 % znižal na 25 %. Konec leta 
2000 je lastništvo zavarovalnice v celoti prevzel Generali Holding Vienna AG, 
kateremu je SKB banka prodala preostali 25-odstotni lastniški delež (Gerovac in 
Toplak, 2001, str. 1). 
 
Sodelovanje med Generali zavarovalnico in SKB banko, ki je v letu 2001 postala del 
mednarodne bančne skupine Société Générale, ene največje finančno bančnih 
skupin v evroobmočju, je bilo sprva na področju ponudbe nezgodnih zavarovanj. 
Société Générale je 99,58-odstotna lastnica SKB banke (Letno poročilo SKB banke 
za leto 2003). Sodelovanje se je izkazalo kot zelo uspešno in je naletelo na veliko 
povpraševanje strank. Ponudba je bila nadgrajena z življenjskim zavarovanjem, 
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nekateri poskusi sodelovanja med banko in zavarovalnico pa so že tedaj segali tudi 
na področje industrijskega zavarovanja.  
 
SKB banka in zavarovalnica Generali sta leta 2003 vzpostavili še intenzivnejše 
sodelovanje s podpisom nove pogodbe o prihodnjem poslovnem sodelovanju na 
področju osebnih zavarovanj. Tako sta razširili in obogatili bančno ponudbo SKB 
banke z novimi zavarovalniškimi storitvami. Zavarovalniške storitve so prikrojene 
povpraševanju in potrebam njihovih strank, sklenitev pa je mogoča v vseh 
poslovalnicah SKB banke.  
 
SKB banka skupaj z zavarovalnico Generali nudi naslednji izbor zavarovalniških 
storitev (Spletna stran SKB, 2005): 

• avtomobilsko zavarovanje, kateremu so 8. 3. 2005 dodali še nov, cenovno 
ugoden paket avtomobilskega zavarovanja za ženske. Ženskam, kot varnejšim 
voznicam, nudijo cenejše zavarovanje, vključujejo pa tudi večjo pomoč na cesti v 
primeru nesreče doma ali v tujini. Vsem imetnikom osebnih računov pri SKB banki 
(ne glede na spol) pa ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja zavarovalnica 
Generali omogoča tudi sklenitev zavarovanja avtomobilske asistence za samo 1 
tolar;  

• nezgodno zavarovanje ponuja SKB banka tako svojim komitentom kot 
nekomitentom. Različni paketi nezgodnih zavarovanj (A, B in C) nudijo kritje 
različnih nevarnosti: nezgodne smrti, trajne invalidnosti, dnevnega nadomestila 
zaradi nezgode in nadomestilo za bolnišnični dan zaradi nezgode;  

• življenjsko zavarovanje, ki nudi kritje za primer smrti in doživetja. Posebnost tega 
življenjskega zavarovanja je, da v primeru smrti zavarovanca pred iztekom 
zavarovanja upravičenec do konca zavarovalne dobe vsakih šest mesecev 
prejema 10 % zavarovalne vsote, po izteku zavarovalne dobe upravičenec prejme 
še zavarovalno vsoto;  

• naložbeno življenjsko zavarovanje Skladba 1 je hkrati naložba in zavarovanje za 
primer smrti z zajamčeno zavarovano vsoto. Zavarovalec veže vložena sredstva, 
ki so lahko v obliki enkratnega vplačila ali mesečnih obrokov, na investicijski sklad 
in s tem prevzema naložbeno tveganje;  

• turistično in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini zavaruje zdravje in 
premoženje na poti v tujini. Zavarovalne vsote zagotavljajo takojšnje kritje 
stroškov zdravstvenih storitev, ki so v tujini lahko zelo visoki. Ves čas trajanja 
potovanja je zagotovljena tudi 24-urna pomoč v slovenskem jeziku, ki nudi 
popolno organizacijo zdravniške pomoči in potrebnih prevozov. 

 
Ob pričeku trženja zavarovanj (aprila 2003) sta banka in zavarovalnica pripravili 
dolgoročno ponudbo osebnih zavarovanj, imenovano TRIS. TRIS je vključeval 
življenjsko in nezgodno zavarovanje ter pokojninski dodatek iz življenjskega 
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zavarovanja. Očitno tak paket zavarovanj strankam ni bil privlačen, saj ga SKB 
banka od 7. 3. 2005 ne ponuja več.  
 
Ključna usmeritev SKB banke je ostati univerzalna banka za vse segmente strank. 
Zato nameravajo ponudbo zavarovalniških storitev še razširiti in jo približati svojim 
kupcem.  
 

4.2.3. Nova Kreditna banka Maribor 

 
V letu 2003 je pristopila h konceptu prodaje bančno zavarovalniških storitev prek 
skupnih distribucijskih kanalov v povezavi z Zavarovalnico Maribor tudi Nova 
Kreditna banka Maribor (NKBM). Trženje zavarovalniških storitev v NKBM se je 
začelo v začetku leta 2003 s kreditiranjem na podlagi zastave odkupne vrednosti 
polic življenjskih zavarovanj, v oktobru 2003, mesec dni po pridobitvi dovoljenja 
Banke Slovenije, pa je začela posredovati pri prodaji življenjskih zavarovanj 
Zavarovalnice Maribor. NKBM ima v Zavarovalnici Maribor 49,96 % lastniški delež 
(Letno poročilo NKBM za leto 2003). 
 
NKBM ponuja svojim strankam tri vrste zavarovalniških storitev (Spletna stran NKBM, 
2005): 

• življenjsko zavarovanje Življenjski mir je dosmrtno zavarovanje, pri katerem dobi 
upravičenec zavarovalno vsoto, če zavarovana oseba umre. Po svoji naravi in 
značilnostih je ta storitev usmerjena pozni srednji generaciji in upokojencem; 

• življenjsko zavarovanje Življenje plus je začasno zavarovanje (za določen čas) za 
primer smrti z namenom, da se v primeru smrti zavarovane osebe med 
pogodbenim trajanjem zavarovanja upravičencu izplača zavarovalna vsota; 

• turistično zavarovanje z asistenco v tujini je namenjeno vsem, ki potujejo v tujino 
na dopust ali poslovno pot. Na podlagi sklenjenega zavarovanja zagotavlja 
Zavarovalnica Maribor v sodelovanju z asistenčno hišo Axa Asistence takojšnjo 
zdravniško oskrbo, pravno pomoč, pomoč pri izgubi prtljage, itd.  

 
NKBM posreduje pri prodaji zavarovalnih polic v vseh večjih enotah na stopnji 
ekspoziture. Uvajanje posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic poteka postopoma 
glede na potek usposabljanja kadrov. Za začetek so v NKBM izbrali le centralne 
enote in enote s celodnevnim poslovanjem. Za sam zagon bančno zavarovalniških 
poslov partnerja nista potrebovala dodatnih finančnih sredstev, ker so bili uporabljeni 
že obstoječi viri. NKBM opravlja posredovanje pri prodaji zavarovalniških storitev v 
sedanjih poslovnih prostorih banke z že zaposlenimi delavci, ki so opravili preizkus 
strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja 
oziroma posredovanja pri Slovenskem zavarovalnem združenju in dobili dovoljenje 
Agencije za zavarovalni nadzor (Klemenčič in Nemec, 2004, str. 305). 
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Načrti okoli NKBM so oblikovati bančno zavarovalniško skupino, v kateri bi imela 
vodilno vlogo NKBM. Lani je NKBM postala lastnica 55-odstotnega deleža PBS. V 
zavarovalniški del skupine s Pozavarovalnico Sava na čelu pa bi se vključila 
Zavarovalnica Maribor. Lastniško povezovanje v celotnem finančnem stebru bi izvedli 
tako, da bi NKBM prenesla svoj delež v Zavarovalnici Maribor na Pozavarovalnico 
Sava (Biščak, 2004, str. 10). Predsednik uprave Zavarovalnice Maribor meni, da je 
razlog v zatikanju pri oblikovanju finančnega stebra v deloma različnih interesih 
NKBM in Pozavarovalnice Sava. NKBM si ne more dovoliti, da bi Zavarovalnica 
Maribor prišla v last kake druge banke. Sedaj ji manjka manj kot odstotek, da bi bila 
več kot 50-odstotna lastnica v Zavarovalnici Maribor. Če bi se zamenjal delež, ki ga 
ima v zavarovalnici, za delež v Pozavarovalnici Sava, bi bila v njej manjšinski 
delničar. Če bi se na primer država odločila, da proda svoj delež v Pozavarovalnici 
Sava, bi se lahko zgodilo, da bi to prišlo pod vpliv druge bančne skupine (Biščak, 
2004a, str. 30). 
 
V poslovni politiki banke je upoštevana in se še nadgrajuje do sedaj sprejeta vizija 
banke, da postane po merilih Evropske unije nosilec močne bančne skupine v 
pretežno slovenski lasti in s ponudbo najširših finančnih storitev. To je NKBM še bolj 
omogočeno s povezavo s PBS, s čimer ima največjo mrežo poslovnih enot v 
Sloveniji. Zaradi pričakovanih sprememb na trgu finančnih storitev mora NKBM kot 
univerzalna banka ponuditi najmanj enake finančne storitve svojim strankam kot 
konkurenčne domače banke, saj sklepanje zavarovanj, ki so prilagojena potrebam 
strank, ugodno vpliva na njihovo zadovoljstvo in utrjuje ugled NKBM in Zavarovalnice 
Maribor. Obseg prodaje pa neposredno povečuje tržni delež in krepi rast obeh 
partnerjev. 
 

4.2.4. Banka Koper 

 
Banka Koper je konec leta 2002 pridobila dovoljenje Banke Slovenije za 
posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic in tako v letu 2003 začela s trženjem 
zavarovalniških storitev zavarovalnice Adriatic v vseh svojih poslovalnicah. Banka 
Koper ima v zavarovalnici Adriatic 17,69-odstotni lastniški delež (Letno poročilo 
zavarovalnice Adriatic za leto 2003). 
 
Za razliko od ostalih bank, ki so se odločile za projekt bančnega zavarovalništva, 
Banka Koper zaenkrat ponuja le premoženjska zavarovanja. Glede na rezultate pri 
prodaji premoženjskih zavarovanj prek bančnih okencih drugod po svetu, je ta 
strategija nekoliko nenavadna. Prodaja premoženjskih zavarovanj prek bančnih 
okenc večinoma nikjer ni zaživela in dosega nezavidljive rezultate.  
 
Banka Koper prodaje zavarovalniških storitev prek svojih poslovalnic ne oglašuje. Na 
njenih spletnih straneh ni moč najti nikakršnih informacij o možnosti sklenitve 
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zavarovanj v banki. Tudi v samih poslovalnicah nimajo reklamnega materiala v obliki 
brošur. Po pogovoru z bančno uslužbenko, ki je opravila izpit za opravljanje poslov 
zavarovalnega posredovanja, sem prišla do informacije, da je v poslovalnici mogoče 
skleniti le avtomobilsko in nepremičninsko zavarovanje. Zavarovanja se sklepajo 
tako, da bančni delavec zbere vse potrebne podatke od stranke in jih posreduje 
zavarovalnici. Iz pogovora je bilo moč razbrati, da sama prodaja prek bančnih okenc 
ni uspešna, saj tudi ni zaznati večjega povpraševanja strank po tovrstnih storitvah v 
Banki Koper.  
 
Zavarovalnica Adriatic ima v pripravi različne paketne ponudbe, ki jih pripravlja v 
sodelovanju z drugimi zavarovalnicami in Banko Koper. Ti zavarovalniški paketi bodo 
obogatili bančno ponudbo. Glede na poslovno sodelovanje z banko in nove potrebe 
pri oblikovanju skupne ponudbe bančnih in zavarovalniških storitev, bodo postopoma 
in selektivno pristopili k vzpostavitvi širšega sklepanja paketnih zavarovanj. V mislih 
imajo zavarovanje kreditov in zavarovanje predmetov, ki so predmet kreditiranja.  
 
Če se bo želela Banka Koper približati svojim tekmicam v ponudbi bančno 
zavarovalniških storitev, bosta morali z zavarovalnico Adriatic ponuditi trgu tudi 
katero izmed oblik življenjskih zavarovanj. Zavarovalnica Adriatic se strinja, da je 
življenjsko zavarovanje, ki ga lahko povežejo s posojili, ki jih banka odobri 
prebivalstvu, najprimernejše za posredovanje prek bank.  
 

4.2.5. Abanka Vipa 

 
Abanka si prizadeva ostati slovenska banka, zato je dolgoročno strategijo usmerila v 
povezovanje z Zavarovalnico Triglav in domačimi bankami. Konec leta 2002 je 
priključila Banko Vipo in se preimenovala v Abanko Vipo (krajše Abanka). 
Zavarovalnica Triglav, kot najpomembnejša strateška lastnica, je v Abanki udeležena 
s 33,3-odstotnim deležem. Strateško partnerstvo z zavarovalnico temelji predvsem 
na tistem delu razvojne strategije, ki je usmerjen v razvoj bančno zavarovalniškega 
koncepta poslovanja. Zavarovalnica Triglav je v lanskem letu poskušala pridobiti 
dovoljenje za pridobitev več kot 50-odstotnega deleža v Abanki, vendar je Banka 
Slovenije vlogo zavrnila. Ne glede na zavrnitev pa banka in zavarovalnica nadaljujeta 
skupne projekte.  
 
Abanka je s ponudbo zavarovalniških storitev na trg vstopila novembra 2003. Takrat 
je ponudila tri bančno zavarovalniške storitve: 

• nezgodno zavarovanje imetnikov osebnih računov, ki so po izbrani različici 
zavarovani za različne nevarnosti (nezgodna smrt, nezgodna invalidnost in 
dnevno nadomestilo). Nezgodno zavarovanje je v letu 2004 razširila z dvema 
novima različicama, ki ponujata višje kritje za višjo premijo in dodatno kritje za 
nadomestilo za bolnišnične dneve;  
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• osnovne oblike življenjskih zavarovanj, kot so mešano življenjsko zavarovanje, z 
možnostjo priključitve zavarovanja kritičnih bolezni, rizično življenjsko zavarovanje 
in vseživljenjsko zavarovanje;  

• naložbeno življenjsko zavarovanje, ki je življenjsko zavarovanje za primer smrti ali 
doživetja in pri katerem so vložena sredstva vezana na gibanje vrednosti enot 
vzajemnih skladov Abančne družbe za upravljanje.  

 
V maju 2004 sta z Zavarovalnico Triglav trgu ponudili še novo obliko naložbenega 
življenjskega zavarovanja, in sicer enkratno naložbeno zavarovanje, kar pomeni, da 
je zavarovalna premija v celoti vplačana ob sklenitvi zavarovanja. Tudi pri tem 
zavarovanju so vložena sredstva vezna na gibanje vrednosti enot premoženja 
izbranih vzajemnih skladov Abančne družbe za upravljanje.  
 
Abanka skupaj z Zavarovalnico Triglav pripravlja tudi nove bančno zavarovalniške 
storitve. V pripravi je nova paketna storitev hipotekarnih kreditov, pri čemer bo 
zastavljena nepremičnina (hipoteka) požarno zavarovana pri Zavarovalnici Triglav, 
kreditojemalec pa bo imel možnost skleniti tudi t.i. hipotekarno življenjsko 
zavarovanje, na podlagi katerega bo upravičen do nižje obrestne mere pri kreditu.  
 
Več o projektu bančnega zavarovalništva v Abanki bo opisano v nadaljevanju v 
posebnem poglavju. 
 

4.3. PRIMERJAVA STANJA BAN ČNEGA ZAVAROVALNIŠTVA V SLOVENIJI IN 
EVROPI 

 
V razvitih evropskih državah je prodaja zavarovalniških storitev prek bančne prodajne 
mreže uveljavljena pot. Tudi v Sloveniji smo pričeli s tako obliko trženja zavarovanj. 
Medsebojne lastniške povezave v Sloveniji niso prepovedane in že obstajajo. Večina 
slovenskih bank je že združila moči s katero izmed zavarovalnic in svojo bančno 
ponudbo obogatila z zavarovalniškimi storitvami. Bančno zavarovalništvo je v 
zadnjem letu postala prava modna muha med slovenskimi bankami.  
 
V tujini se je kot najuspešnejša pot uveljavitve bančnega zavarovalništva izkazala 
ustanovitev nove življenjske zavarovalnice, ki jo ustanovi bodisi banka sama bodisi 
prek skupnega vlaganja z drugo finančno institucijo, predvsem zavarovalnico, ki 
prispeva dragoceno znanje. Za tak način vstopa na zavarovalniški trg se je v 
Sloveniji odločila samo ena banka. NLB je skupaj s KBC ustanovila življenjsko 
zavarovalnico NLB Vita. Med vsemi bankami, ki se gredo bančno zavarovalništvo, 
NLB zaenkrat tudi dosega najboljše rezultate.  
 
V Evropi zasledimo relativno malo pogodbenih sodelovanj med bankami in 
zavarovalnicami v obliki dogovorov o distribuciji, medtem ko je za Slovenijo ta način 
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sodelovanja najznačilnejši. Slovenske banke večinoma nudijo zavarovalniške storitve 
tistih zavarovalnic, s katerimi so v lastniški povezavi. Z njimi imajo dogovorjene 
sporazume o distribuciji njihovih storitev prek bančne mreže.  
 
Bančno zavarovalništvo je v Sloveniji še zelo mlada veja, zato je posledično delež 
tako zbrane premije majhen. Konec leta 2003 je bilo prek bank zbranih 5,8 % vseh 
zavarovalnih premij (Statistični zavarovalniški bilten, 2004, str. 15). Banke zanima 
predvsem prodaja življenjskih zavarovanj. Trženje premoženjskih zavarovanj prek 
bank je v Sloveniji, podobno kot v Evropi, zanemarljivo. Te zavarovalne vrste so se 
zaenkrat lotile le SKB banka, Banka Koper in Volksbank, na to področje pa 
namerava v kratkem vstopiti tudi Abanka Vipa.  
 
Slika 16: Delež prodaje življenjskih zavarovanj pre k bank v izbranih evropskih 

državah v letu 2002 in v Sloveniji v letu 2003 
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Vir: Chevalier et al., 2003, str. 2 in Statistični zavarovalniški bilten, 2004, str. 15. 
 
Slovenija sicer zaostaja v deležu prodaje življenjskih zavarovanj prek bank za 
drugimi evropskimi državami, kar nam kaže tudi slika 16, vendar je to področje v 
Sloveniji relativno novo in še v povojih, medtem ko so se vodilne evropske države 
bančnega zavarovalništva lotile že pred desetletji. Nekateri zavarovalniški poznavalci 
ne verjamejo, da bi se lahko bančno zavarovalništvo v slovenskem prostoru prijelo 
tako kot se je v evropskem, saj Slovenci še nismo vajeni sklepanja zavarovanj na 
bančnih okencih. Vendar tudi v Franciji, ki je med najbolj razvitimi bančno 
zavarovalniškimi trgi v Evropi, so bili začetki skromni, danes pa na bančnih okencih 
prodajo več kot 60 % življenjskih zavarovanj. Po izkušnjah na zahodu lahko 
pričakujemo, da bo prodaja zavarovalniških storitev na bančnih okencih rasla tudi v 
Sloveniji.  
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4.4. PRIHODNOST BANČNEGA ZAVAROVALNIŠTVA V SLOVENIJI 

 
Z vstopom v Evropsko unijo je postalo oblikovanje finančnih skupin, ki naj bi 
povezovale banke, zavarovalnice in druge finančne institucije, še močnejše. Treba je 
poudariti dejstvo, da so protekcionizmu našega finančnega in kapitalskega trga šteti 
dnevi. Naši finančni posredniki se bodo oziroma so se z vstopom v Evropsko unijo že 
znašli brez vsake zaščite države. Na zahtevnem evropskem finančnem in 
kapitalskem trgu delujejo procesi globalizacije in univerzalizacije finančnih storitev. 
Slovenskim finančnim posrednikom tako ne preostane drugega, kot da združijo vse 
svoje moči in znanje (Končina, 2003, str. 10). 
 
Skupni poslovni interesi bank in zavarovalnic so močnejši od čakanja na tesnejše 
kapitalsko povezovanje, ki naj bi ga dočakali ob konsolidaciji finančnega sistema. Ob 
agresivnem vstopu NLB Vite v trženje življenjskih zavarovanj prek bančnih okenc so 
največje zavarovalnice preprosto morale odgovoriti s krepitvijo poslovnih vezi z 
bankami. Kateri pristop k trženju bančno zavarovalniških storitev bo uspešnejši, bo 
pokazal čas, vendar pa se že pojavljajo dvomljivci, ki ne verjamejo v večopravilnost 
uslužbencev pri bančnih okencih.  
 
Izkušnje iz evropskih držav kažejo, da se bančno zavarovalništvo uveljavlja 
postopoma, glede na zahtevnost in časovne zmožnosti razvoja zavarovalniških 
storitev. V prvi fazi naj bi banke tržile množične standardizirane storitve, ki ne 
zahtevajo visoke strokovnosti bančnih delavcev, v drugi fazi pa predvsem življenjsko 
zavarovanje z naložbenim tveganjem, pokojninsko zavarovanje in druge oblike 
življenjskih zavarovanj, vezane na bančne storitve. Ponudba bank kaže, da je v 
Sloveniji že napočil čas za drugo fazo.  
 
Pomen bančnega zavarovalništva se bo v Sloveniji nedvomno povečeval, čeprav so 
nekateri mnenja, da je prodaja zavarovanj prek bančnih okenc vprašljiva. Dr. Štiblar 
meni, da je koncept allfinanz bolj uspešen v tistih državah, kjer ni tradicije obstoja 
zavarovalniških agentov (fizičnih oseb). Na nemško govorečem območju in v srednji 
Evropi, tudi v Sloveniji, pa so mreže zavarovalniških agentov zelo razširjene (Petrič, 
2003, str. 26). 
 
Dodatni dvomi, ki postavljajo bančno zavarovalništvo v Sloveniji pod vprašanje, so 
(Aver in Pustatičnik, 2004, str. 11): 

• daljši čas, potreben, da bodo bančni delavci »dodatno delo« sprejeli za svoje, 

• relativno visoki stroški, ki jih ima banka z uvajanjem bančnega zavarovalništva, 
• visoke provizije, ki jih morajo zavarovalnice plačati banki, 

• konflikt interesov, ki lahko nastane pri trženju zavarovalniških storitev prek 
bančnih okenc (nekatere zavarovalniške storitve so konkurenčne bančnim), 

• zapleteno sklepanje nekaterih vrst zavarovanj. 
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Največja ovira ob skupnih prizadevanjih bank in zavarovalnic bo vsekakor 
konzervativna narava slovenskega porabnika. Nezaupanje ljudi lahko počasi, a 
vztrajno premagajo izkušeni in dovolj usposobljeni posredniki v neposrednem stiku s 
stranko.  
 
Kljub dvomom nekaterih pa menim, da je v Sloveniji še mnogo rezerv za razvoj in 
uspeh bančnega zavarovalništva. Slovenija ima velik potencial za prodajo življenjskih 
zavarovanj. Rast premij življenjskih zavarovanj bo hitra, pri čemer si bodo lahko svoj 
kos pogače odrezale tudi banke. Pričakuje se razvoj novih oblik življenjskih 
zavarovanj. Do sedaj je prebivalstvo zaradi visokih obrestnih mer varčevalo v 
depozitih. Zaradi nižanja obrestnih mer ljudje iščejo alternativne oblike varčevanja, 
pri čemer je življenjsko zavarovanje možna izbira. Zavarovalniške storitve nudijo 
zanimive kombinacije z bančnimi storitvami, kar omogoča oblikovanje paketnih 
storitev, ki so lahko za stranko ugodnejše kot nakup vsake storitve posebej. Tudi 
demografske spremembe so v prid bančnemu zavarovalništvu. Upadanje stopnje 
rasti prebivalstva in povečanje povprečne življenjske dobe imajo pomemben vpliv na 
starostno strukturo prebivalstva v prihodnosti. Najverjetnejši rezultat tega je pritisk na 
pokojninski sistem in potreba po dodatnem pokojninskem varčevanju in dolgoročnih 
investicijskih storitvah. Banke vidijo priložnost na tem področju zadovoljevanja 
strankinih potreb.  
 
Ne glede na vse je trženje zavarovalniških storitev v bankah zelo pomembno za 
domače banke in zavarovalnice, saj na slovenski trg prihaja konkurenca, ki to že 
ponuja. Verjetno pa ne moremo pričakovati, da bodo slovenske banke prek svojega 
prodajnega omrežja v kratkem dosegle primerljive rezultate z nekaterimi evropskimi 
državami in stržile več kot polovico življenjskih zavarovanj.  
 

 

5. VSTOP ABANKE VIPE NA ZAVAROVALNIŠKI TRG 
 
Konec leta 2003 se je nekaterim slovenskim bankam, ki so že vstopile na 
zavarovalniški trg, pridružila tudi Abanka. Pri tem se je povezala z največjo slovensko 
zavarovalnico, t.j. Zavarovalnico Triglav. Skupaj sta razvili strategijo bančnega 
zavarovalništva, kateremu pripisujeta velik pomen.  
 
V pričujočem poglavju nameravam podrobneje predstaviti primer Abanke Vipe pri 
odločitvi o vstopu na zavarovalniški trg ter njeno sodelovanje z Zavarovalnico Triglav. 
Po kratki predstavitvi obeh finančnih institucij bom prikazala sam proces uvedbe 
bančnega zavarovalništva v banko ter področja, ki jih je bilo potrebno podrobneje 
definirati, da je lahko prodaja zavarovalniških storitev prek bančnih okenc Abanke 
stekla. Za podrobnejšo predstavitev primera Abanke Vipe sem se odločila zato, ker 
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sem v Abanki zaposlena ravno na tem področju in želim v magistrsko delo vključiti in 
uporabiti znanje in izkušnje, ki sem jih pridobila tekom opravljanja svojega dela v 
banki. 
 

5.1. KRATKA PREDSTAVITEV ABANKE VIPE IN ZAVAROVALNI CE TRIGLAV 

 
Abanka se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo, saj je kot podružnica Jugoslovanske 
banke za zunanjo trgovino začela delovati že v letu 1955. Po več kot dvajsetih letih 
poslovanja, se je leta 1977 podružnica preimenovala v Jugobanko, Temeljno banko 
Ljubljana. Decembra 1989 se je na osnovi sklepa zbora banke preoblikovala v 
Abanko d.d. in izstopila iz sistema Jugobanke. Kot Abanka d.d. Ljubljana je 
samostojno začela poslovati januarja 1990, 31. 12. 2002 pa se je uspešno združila z 
Banko Vipo d.d. Sedaj je Abanka Vipa d.d. in posluje v sedmih glavnih podružnicah, 
ki se trudijo zadovoljiti vsako finančno potrebo svojih strank. 
 
Abanka ima kapitalske naložbe v naslednjih odvisnih finančnih organizacijah: 
Abančna DZU, Avip, Afaktor in Eurofin leasing ter v pridruženo finančno organizacijo 
Nacionalno finančno družbo. Zaradi tradicionalne usmerjenosti je Abanka tudi 
pomemben člen v mednarodni menjavi. Usposobljena je za vse vrste poslov 
komercialnega bančništva v domačih in mednarodnih plačilih in drugih finančnih 
transakcijah. Abanka si je vedno prizadevala za rast in ne le za doseganje kar 
največjega dobička. Abanka se je po osamosvojitvi s sedmega mesta prebila na 
tretje po velikosti med slovenskimi bankami.  
 
Ambicije predsednika uprave Abanke nikoli niso bile skromne. Cilj Abanke je z 
aktivno vlogo v povezovalnih procesih ustvariti po moči drugo banko v Sloveniji, kar ji 
ob vseslovenski usmerjenosti, širokem spektru storitev, uveljavljenosti v domačem in 
mednarodnem prostoru, tradiciji in sposobnih ljudeh daje lepe možnosti. 
 
Prvi poskusi sodelovanja z Zavarovalnico Triglav na področju bančnega 
zavarovalništva so se pojavili v letu 2000, vendar je projekt zaradi dogajanj v 
zavarovalnici in nejasnih lastniških razmerjih zastal in ponovno aktivno zaživel leta 
2002. Abanka in Zavarovalnica Triglav sta se za skupno sodelovanje odločili, ker sta 
tudi lastniško povezani.  
 
Zavarovalnica Triglav že več kot 100 let skrbi za zavarovanje vedno novih generacij 
Slovencev in njihovega imetja. Leta 1900 je bila ustanovljena Vzajemna 
zavarovalnica iz Ljubljane, iz katere se je kasneje razvila Zavarovalnica Triglav. Leta 
1946 je dobila Vzajemna zavarovalnica novo ime in nastal je Zavarovalni zavod 
Slovenije. Šestdeseta leta so prinesla decentralizacijo, s tem pa tudi nastanek 
številnih manjših zavarovalnic. Leta 1976 sta se Zavarovalnica Sava in Zavarovalnica 
Maribor združili v Zavarovalno skupnost Triglav, ki je bila vse do leta 1990 ena 



 

62 

največjih zavarovalnic v nekdanji Jugoslaviji. 12. 12. 1990 je bila ustanovljena 
Zavarovalnica Triglav, ki je kot zavarovalna delniška družba začela poslovati 1. 1. 
1991.  
 
Zavarovalnica Triglav je največja slovenska zavarovalnica z vodilnim tržnim deležem 
na področju premoženjskih in življenjskih zavarovanj. Je tudi ena od vodilnih 
finančnih institucij v Sloveniji. Ponudba zavarovalnice je celovita in obsega 
premoženjska, življenjska in prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja. S 
prostovoljnimi zdravstvenimi zavarovanji dopolnjuje vsebinsko ponudbo 
zavarovalnice specializirana Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d. 
 
Zavarovalnica Triglav ima v zavarovalni skupini poleg zdravstvene zavarovalnice tudi 
Pozavarovalnico Triglav Re ter zavarovalnice na Češkem, Hrvaškem ter v Bosni in 
Hercegovini. S pomembnim kapitalskim deležem je prisotna tudi v pridruženi 
zavarovalnici v Črni Gori. V okvir finančne skupine Zavarovalnice Triglav sodi še 
Triglav družba za upravljanje.  
 
Zavarovalnica Triglav je kapitalsko prisotna v Abanki. Bančništvo je strateško 
pomembna dejavnost skupine, saj zaokrožuje celovitost ponudbe in omogoča 
razvijanje bančno zavarovalniških storitev, ki so v svetu že uveljavljene finančne 
storitve. 
 

5.2. PROCES UVEDBE BANČNEGA ZAVAROVALNIŠTVA V ABANKO VIPO 

 
Abanka z Zavarovalnico Triglav vodi politiko strateškega partnerstva. Tako 
partnerstvo ima ugodne sinergijske učinke, saj banki omogoča intenzivnejšo 
prisotnost na trgu finančnega posredništva, povezanega z bančno zavarovalniškimi 
storitvami. Za posredovanje pri prodaji bančno zavarovalniških storitev imata Abanka 
in Zavarovalnica Triglav sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju, ki je v bistvu 
dogovor o distribuciji.  
 
Pri povezovanju Abanka in Zavarovalnica Triglav zasledujeta naslednje cilje: 

• slediti razvoju bančnega in zavarovalniškega trga ter razvoju trgov tovrstnih 
institucij v Evropi in svetu, 

• razširiti ponudbo pri poslovanju s prebivalstvom z navzkrižno prodajo storitev 
komitentom obeh institucij, 

• izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša pokojninska reforma, 

• postati ena od vodilnih institucij pri upravljanju s skladi, 

• okrepiti strateško poslovno prisotnost pri pomembnih slovenskih podjetjih oziroma 
zavarovalniških in bančnih komitentih, 

• vzpostaviti enotno strategijo razvoja uporabe prodajnih poti, 
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• sodelovati pri razvoju tehnoloških rešitev za podporo skupnih storitev, 

• vzpostaviti učinkovit sistem uravnavanja naložb ter  

• vzpostaviti pogoje za nadaljnjo konsolidacijo bančnega in zavarovalniškega 
sektorja. 

 
V skladu z zastavljenimi cilji sta banka in zavarovalnica že razvili in nadalje razvijata 
skupne bančno zavarovalniške storitve. Postopki, ki so pripeljali do te faze, so 
opredeljeni v nadaljevanju.  
 

5.2.1. SWOT analiza uvedbe ban čnega zavarovalništva 

 
SWOT analiza je analiza prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti 
(strengths, weaknesses, opportunites, threats). Uporablja se predvsem v namen 
načrtovanja strategij podjetja ali pred uvedbo kakega projekta. SWOT analizo pred 
uvedbo bančnega zavarovalništva v Abanko prikazuje tabela 13.  
 
Pregled prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti, ki so prikazane v tabeli 
13 kaže, da so predvsem prednosti in priložnosti premagale slabosti in nevarnosti, 
zato se je Abanka odločila vstopiti na zavarovalniški trg. Poglavitne prednosti so 
predvsem široka baza strank in veliko število poslovalnic. Pomembno je tudi močno 
zaledje največje slovenske zavarovalnice z odličnim znanjem, izkušnjami ter finančno 
močjo. Koristi od bančnega zavarovalništva banka vidi predvsem v dodatnih 
prihodkih iz naslova prodaje zavarovanj ter v okrepitvi sodelovanja z obstoječimi 
strankami in pridobitev novih strank. Glede na to, da je trg življenjskih zavarovanj v 
porastu, banka vidi veliko priložnost za pridobivanje novih strank. Velika priložnost se 
kaže tudi v možnosti povezovanja bančnih in zavarovalniških storitev, saj so si te 
storitve v določenih primerih dopolnilne.  
 
Pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri SWOT analizi, so predvsem pomanjkanje 
izkušenj slovenskega trga glede prodaje zavarovanj prek bančnih okenc, 
pomanjkanje znanj bančnih delavcev za prodajo zavarovalniških storitev, dolgi 
postopki pridobivanja dovoljenj ter prilagajanje informacijske tehnologije banke in 
zavarovalnice. Med pomembnejše nevarnosti lahko uvrstimo razliko med bančno in 
zavarovalniško kulturo, tradicionalnost Slovencev, kanibalizem in konkurenco. 
Pomanjkljivosti in nevarnosti, ki jih prinaša povezovanje z zavarovalnico, predvsem 
pa razlike v kulturi bančnega in zavarovalniškega osebja, je mogoče odpraviti s 
treningi in izobraževanji zaposlenih. Abanka se je razvoja bančno zavarovalniških 
storitev lotila pred vsemi bankami, vendar je zaradi dogodkov v zvezi z nejasnimi 
lastniškimi razmerji v Zavarovalnici Triglav razvoj nekoliko zastal. Konec leta 2003 je 
vendarle prišlo do sklenitve prvih zavarovanj tudi v Abanki. 
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Tabela 13: SWOT analiza uvedbe ban čnega zavarovalništva v Abanko 
Prednosti: Pomanjkljivosti: 
- ugled banke v očeh strank, 
- veliko število strank, 
- razpolaganje s široko bazo finančnih in drugih 

podatkov strank, 
- veliko število bančnih poslovalnic, 
- ni večjih zakonskih omejitev, 
- sposobni kadri, 
- izkušnje v razvoju finančnih storitev, 
- izkušnje pri prodaji varčevalnih storitev, 
- zaledje v največji slovenski zavarovalnici, 

katero odlikujejo znanje, izkušnje in finančna 
moč. 

- ni pomembnejših izkušenj slovenskega trga 
glede prodaje zavarovanj prek bančnih okenc, 

- bančni delavci nimajo znanj za prodajo 
zavarovalniških storitev, 

- dolg proces pridobivanja dovoljenja Banke 
Slovenije, 

- draga izobraževanja zaposlenih za pridobitev 
dovoljenja za posredovanje pri prodaji 
zavarovalniških storitev, 

- nekatera delovna mesta v bančni poslovalnici 
niso primerna za prodajo zavarovalniških 
storitev, 

- prilagajanje informacijske tehnologije banke in 
zavarovalnice. 

Priložnosti:  Nevarnosti:  
- med prvimi trgu ponuditi novo obliko finančnih 

storitev banke, 
- priložnost sodelovanja z največjo slovensko 

zavarovalnico, 
- komplementarnost oziroma možnosti 

povezovanja bančnih in zavarovalniških 
storitev (npr. stanovanjski kredi in zavarovanje 
kupljene nepremičnine), 

- rast zavarovalniškega trga, predvsem trga 
življenjskih zavarovanj, 

- spremembe dohodninskega zakona, 
- vedno večje zavedanje Slovencev za svojo 

varnost in varnost svojih najbližjih, 
- možnost dodatnih neobrestnih prihodkov ter 

izkoriščanje sinergijskih učinkov sodelovanja 
banke in zavarovalnice, 

- povečanje zadovoljstva strank, s ponujanjem 
vseh storitev na enem mestu, 

- okrepitev sodelovanja z obstoječimi strankami 
(povečanje zvestobe), 

- z razširjeno ponudbo pridobiti nove stranke. 

- razlike med bančno in zavarovalniško kulturo, 
- nevarnost neodzivnosti strank na novo 

ponudbo banke (tradicionalnost Slovencev), 
- široka mreža zavarovalniških agentov, ki 

zmanjšuje možnost uspeha banke pri prodaji 
zavarovanj, 

- zavračanje zavarovalniških storitev s strani 
bančnih delavcev, 

- kanibalizem, 
- na trg zavarovalniških storitev se pripravljajo 

tudi druge slovenske banke. 

Vir: Lastni prikaz.  
 

5.2.2. Pridobitev dovoljenja Banke Slovenije 

 
Leta 2000 sprejeti zakon o zavarovalništvu je odprl možnosti bankam za novo 
finančno storitev, t.j. bančno zavarovalniško storitev. V skladu z zakonom o 
bančništvu banka ne sme ponujati zavarovalniških storitev, lahko pa opravlja 
dejavnost posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic, vendar le pod pogojem, da od 
Banke Slovenije pridobi dovoljenje za posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic. 
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Banka Slovenija izda dovoljenje le na podlagi prehodnega pozitivnega mnenja 
Agencije za zavarovalni nadzor.  
 
Za pridobitev dovoljenja mora banka po Sklepu o določitvi pogojev, ki jih mora 
izpolnjevati banka oziroma hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih 
storitev (Uradni list RS, št. 83/2004) izpolnjevati kadrovske, tehnične in 
organizacijske pogoje.  
 
Abanka je v začetku leta 2003 oddala vlogo za izdajo dovoljenja za posredovanje pri 
prodaji zavarovalnih polic. Vloga je vsebovala zahtevane vsebine. Abanka je 
izpolnjevala kadrovske, tehnične in organizacijske pogoje in v dokaz je priložila 
ustrezno dokumentacijo. Abanka z ustreznim številom delavcev, ki so se usposabljali 
za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, 
izpolnjuje zahtevane kadrovske pogoje. Glede zagotavljanja tehničnih pogojev ima 
banka ustrezne poslovne prostore za opravljanje finančnih storitev. Prostori so 
tehnično opremljeni tako, da omogočajo varno in nemoteno izvajanje vseh poslovnih 
procesov v okviru izvajanja storitev. Poleg ustreznih poslovnih prostorov Abanka 
razpolaga z ustrezno informacijsko tehnologijo, ki zagotavlja stalno in varno podporo 
vsem poslovnim procesom. Ravno tako so z ustrezno organizacijsko strukturo 
izpolnjeni organizacijski pogoji. Vsi delovni postopki, ki se izvajajo pri posameznih 
poslovnih procesih so natančno definirani. Zagotovljeno je ustrezno delovanje 
sistema notranjega nadzora in notranje revizije in navsezadnje je Abanka sposobna 
meriti, spremljati in obvladovati tveganja, ki se jim izpostavlja v okviru nove finančne 
storitve. 
 
Zahtevi za izdajo dovoljenja je morala Abanka priložiti tudi poslovni načrt za prva tri 
leta prodaje bančno zavarovalniških storitev, statut banke, seznam delničarjev in 
seznam oseb, ki so povezane z imetniki kvalificiranih deležev z opisom načina 
povezave. 
 
Banka Slovenije je ugotovila, da Abanka izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev 
dovoljenja za posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic. Ravno tako je Abanka 
pridobila pozitivno mnenje Agencije za zavarovalni nadzor, zato je Banka Slovenije 
novembra 2003 izdala Abanki dovoljenje. 
 
Postopek preverjanja navedenih pogojev pomeni prvo stopnjo nadzora, ki zagotavlja, 
da se bodo z bančnim zavarovalništvom ukvarjale tiste banke, ki so resnično 
ustrezno pripravljene. Banka mora navedene pogoje izpolnjevati ves čas in ne samo 
ob pridobitvi dovoljenja. Nadzor nad opravljanjem posredovanja zavarovalnih polic 
opravlja Banka Slovenije, in sicer enako kot pri preostalih bančnih storitvah. Nadzor 
nad zavarovalnico, za katero banka posreduje, pa opravlja njen nadzorni organ, to je 
Agencija za zavarovalni nadzor. Oba nadzornika pa med seboj sodelujeta. 
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5.2.3. Oblikovanje skupnih storitev 

 
Katere storitve bo banka, ki se je odločila za bančno zavarovalništvo, ponujala na 
svojih okencih, je odvisno predvsem od oblike bančno zavarovalniške povezave, 
izobraženosti kadra in zahtevnosti zavarovalniške storitve. Glede na to, da je glavni 
distribucijski kanal bančnega zavarovalništva bančno okence, je potrebno temu 
ustrezno prilagoditi tudi storitve.  
 
Banke naj bi v prvi fazi ponudile najbolj enostavne storitve, ki ne zahtevajo visoke 
strokovnosti prodajnega osebja. Take storitve so življenjsko zavarovanje za primer 
smrti s padajočo zavarovalno vsoto, ki je lahko vezano na kredit ali mešano 
življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja. V drugi fazi naj bi banke ponudile 
storitve, ki od bančnega delavca zahtevajo nekoliko večji napor pri prodaji, to so 
predvsem življenjska zavarovanja, vezana na točke investicijskih skladov ter 
pokojninska zavarovanja. V tretji fazi sledi uvedba premoženjskih zavarovanj. Po 
mnenju nekaterih so ta zelo kompleksna in se banke z njimi ne bodo nikoli posredno 
ukvarjale (npr. zaradi načina likvidacije škod), so pa možne izpeljanke.  
 
Bančno zavarovalništvo omogoča tudi ponudbo zanimivih paketov bančnih in 
zavarovalniških storitev. Banka in zavarovalnica lahko oblikujeta pakete storitev, ki 
lahko za stranko pomenijo visoko dodano vrednost. Pri najetju kredita se lahko 
stranki ponudi življenjsko zavarovanje s padajočo zavarovalno vsoto, ki služi kot 
zavarovanje kreditu in strankinih najbližjih. Poleg življenjskega zavarovanja se lahko 
stranki na enem mestu omogoči zavarovanje predmeta nakupa, npr. avtomobilsko 
zavarovanje pri kreditiranju nakupa avtomobila ali požarno zavarovanje pri 
kreditiranju nakupa nepremičnine.  
 
Abanka in Zavarovalnica Triglav sta se odločili, da bosta pričeli s prodajo osebnih 
zavarovanj. Tako sta v samem začetku oblikovali tri bančno zavarovalniške storitve: 

• nezgodno zavarovanje, 

• klasično življenjsko zavarovanje in 
• naložbeno življenjsko zavarovanje.  
 
Nezgodno zavarovanje Abanka ponuja imetnikom navadnih osebnih računov in 
osebnih računov za dijake in študente (v nadaljevanju Akeš osebni račun). Nezgodno 
zavarovanje zagotavlja zavarovancu finančno in socialno varnost ob nezgodi. To je 
predvsem pomembno pri aktivni populaciji, ki ji začasna ali trajna nesposobnost 
opravljanja dela pomeni izgubo dela rednega dohodka oziroma pusti dolgoročne 
posledice v primeru trajne invalidnosti. Da bi imetnikom osebnih računov čimbolj 
približali nezgodno zavarovanje njihovim individualnim potrebam, sta Abanka in 
Zavarovalnica Triglav oblikovali tri različice, med katerimi lahko stranke izbirajo, in 
sicer različico A, B in C, ki nudijo različne višine zavarovalnih kritij. Osnovni kritji 
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nezgodnega zavarovanja sta smrt zaradi nezgode in nezgodna invalidnost, dodatno 
kritje pa je dnevno nadomestilo za dneve začasne nesposobnosti opravljanja dela. 
Ciljna skupina za nezgodno zavarovanje so vsi imetniki navadnih in Akeš osebnih 
računov v Abanki. Banka in zavarovalnica sta želeli oblikovati predvsem cenovno 
ugodno različico nezgodnega zavarovanja, kar jima je tudi uspelo, saj znaša najnižja 
zavarovalna premija le 300 tolarjev mesečno. Za višjo mesečno premijo pa so 
strankam na voljo tudi višje zavarovalne vsote za primer nastanka zavarovalnega 
dogodka, ki je krit z zavarovanjem (glej tabelo 14). 
 
Tabela 14: Zavarovalna kritja in zavarovalne premij e nezgodnega zavarovanja 

Abanke in Zavarovalnice Triglav 

Različica Nezgodna smrt Invalidnost Dnevno nadomestilo  
Mesečna 
premija 

A 1.500.000 SIT 3.000.000 SIT - 300 SIT 
B 2.000.000 SIT 4.000.000 SIT 1.000 SIT 870 SIT 
C 2.500.000 SIT 5.000.000 SIT 2.000 SIT 1410 SIT 

Vir: Abanka, 2003. 
 
Storitev nezgodnega zavarovanja je Abanka trgu ponudila novembra 2003. 
Imetnikom osebnih računov je poslala neposredno pošto skupaj s pristopno izjavo. 
Odziv strank je bil velik. V prvih dveh mesecih je skoraj 2 % imetnikov osebnih 
računov sklenilo nezgodno zavarovanje.  
 
Glede na pogostost izbrane različice sta se banka in zavarovalnica leta 2004 odločili 
za razširitev kritij in njihovih višin. Več kot 70 % strank se je odločilo za različico C, 
zato sta banka in zavarovalnica začutili potrebno po razširitvi ponudbe. Tako sta 
oblikovali dve dodatni različici (D in E) z višjimi kritji in premijami ter dodatnim kritjem 
nadomestila za bolnišnični dan (glej tabelo 15). Istočasno pa sta omogočili sklenitev 
nezgodnega zavarovanja družinskih članov imetnika osebnega računa, kar v začetku 
ni bilo mogoče. Tako lahko imetniki osebnih računov poleg sebe zavarujejo tudi svoje 
najbližje.  
 
Tabela 15: Razširjena zavarovalna kritja in zavarov alne premije nezgodnega 

zavarovanja Abanke in Zavarovalnice Triglav 

Različica Nezgodna smrt Invalidnost 
Dnevno 

nadomestilo 
Bolnišni čni 

dan 
Mesečna 
premija 

D 3.000.000 SIT 6.000.000 SIT 1.500 SIT 4.000 SIT 1.900 SIT 
E 4.000.000 SIT 8.000.000 SIT 2.000 SIT 5.000 SIT 2.500 SIT 

Vir: Abanka, 2004. 
 
V tabeli 15 navedene različice so, kot že omenjeno, posledica dejstva, da se je velika 
večina strank odločala za C različico nezgodnega zavarovanja. Različica A kljub 
cenovni ugodnosti za stranke ni bila dovolj zanimiva, zato sta Abanka in 
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Zavarovalnica Triglav razmišljali o njeni ukinitvi. Vendar je na koncu obveljala 
odločitev, da različica A kljub temu ostane v ponudbi.  
 
Slika 17: Delež nezgodnih zavarovanj po razli čicah pred razširitvijo ponudbe 

(na dan 30. 11. 2004) in po razširitvi ponudbe (na dan 31. 3. 2005) 
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Vir: Abanka, 2005. 
 
Slika 17 nam prikazuje strukturo izbranih različic pred razširitvijo ponudbe in po njeni 
razširitvi v decembru 2004. Tudi po razširitvi ponudbe je še vedno prevladujoča izbira 
strank različica C. V štirih mesecih od uvedbe sta različici D in E skupaj dosegli 
podoben delež kot različici A in B skupaj.  
 
Druga storitev, ki jo je Abanka ponudila trgu, je bilo klasi čno  življenjsko 
zavarovanje . V okviru tega, sta se banka in zavarovalnica odločili, da bosta ponudili 
tri oblike življenjskih zavarovanj, in sicer mešano življenjsko zavarovanje, z 
možnostjo zavarovanja kritičnih bolezni, rizično življenjsko zavarovanje in 
vseživljenjsko zavarovanje. Trženje življenjskih zavarovanj ni vezano izključno na 
osebni račun komitenta Abanke, temveč se storitev trži tudi nekomitentom. Pri 
ponudbi klasičnih življenjskih zavarovanj gre za to, da je Abanka prenesla ponudbo 
Zavarovalnice Triglav tudi v svoje poslovalnice. Ta življenjska zavarovanja se niso 
kakor koli spreminjala ali pa prilagajala novemu distribucijskemu kanalu. 
 
Istočasno z nezgodnim in življenjskimi zavarovanji je banka ponudila tudi naložbeno 
življenjsko zavarovanje . Naložbeno življenjsko zavarovanje je zavarovanje, pri 
katerem se vplačana sredstva vežejo na gibanje vrednosti enot premoženja izbranih 
vzajemnih skladov. Pri tem zavarovalec nosi naložbeno tveganje, da bo ob izplačilu v 
primeru doživetja prejel manj, kot je vplačal ali manj, kot je pričakoval, saj gibanje 
vrednosti enot vzajemnih skladov v preteklosti niso garancija za prihodnost. V 
primeru smrti pa zavarovalec prejme zajamčeno zavarovalno vsoto, ki je dogovorjena 
ob sklenitvi zavarovanja in se lahko giblje v razponu od 50 % do 200 % od 
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predvidene vplačane osnovne premije. Ponudba naložbenega življenjskega 
zavarovanja, ki se trži prek bančnih prodajnih poti, je bila prilagojena, in sicer sta se 
banka in zavarovalnica dogovorili, da se sredstva vplačane premije vežejo na gibanje 
vzajemnih skladov Abančne DZU (Polžek, Zajček, Sova in Vipek) in ne investicijskih 
skladov Triglav DU, kot je splošna ponudba zavarovalnice. Torej, v bančnih 
poslovalnicah je mogoče skleniti naložbeno zavarovanje samo tako, da se sredstva 
vežejo na sklade Abančne DZU.  
 
V maju 2004 sta banka in zavarovalnica ponudbo naložbenega zavarovanja dopolnili 
z novo storitvijo, in sicer z enkratnim naložbenim zavarovanjem . Enkratno 
naložbeno zavarovanje ima enake vsebinske značilnosti naložbenega življenjskega 
zavarovanja, kjer se premija vplačuje mesečno. Razlika je le v tem, da se pri novi 
storitvi zavarovalna premija v celoti vplača ob sklenitvi zavarovanja.  
 
Slika 18: Struktura sklenjenih življenjskih zavarov anj (ŽZ) v Abanki po številu 

sklenjenih polic na dan 31. 12. 2004 
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Vir: Abanka, 2005. 
 
Slika 18 nam kaže, da je bilo ob koncu leta 2004 izmed vseh življenjskih zavarovanj v 
Abanki sklenjenih največ naložbenih življenjskih zavarovanj (z mesečnimi vplačili 
premije), in sicer kar 59 % vseh življenjskih zavarovanj, ki so bila sklenjena prek 
bančnih okenc. Enkratnih naložbenih zavarovanj, ki so se v Abanki sklepala šele od 
maja 2004, je bilo ob koncu leta 8 %. Podatka nam potrjujeta dejstvo, da so trenutno 
naložbena zavarovanja v Sloveniji zelo popularna, saj skupaj obe vrsti naložbenih 
zavarovanj predstavljata 67 % celotnega portfelja življenjskih zavarovanj. Preostalih 
33 % predstavljajo klasična življenjska zavarovanja, to so mešana življenjska 
zavarovanja, rizična življenjska zavarovanja in vseživljenjska zavarovanja.  
 
Banka in zavarovalnica načrtujeta širitev bančno zavarovalniške ponudbe. V tem 
trenutku pripravljata in razvijata naslednje nove storitve: 
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• hipotekarni kredit v povezavi s premoženjskim in življenjskim zavarovanjem, ki je 
nadgradnja obstoječih stanovanjskih kreditov, vendar z daljšo odplačilno dobo (do 
30 let). Vračilo kredita bo zavarovano z zastavo nepremičnine, ki je predmet 
nakupa ali druge nepremičnine. Kreditojemalec bo moral nepremičnino, ki je 
zastavljena, obvezno požarno zavarovati, lahko pa bo sklenil tudi t.i. hipotekarno 
življenjsko zavarovanje, ki je življenjsko zavarovanje s padajočo zavarovalno 
vsoto. Na osnovi sklenjenega hipotekarnega življenjskega zavarovanja bo 
kreditojemalec upravičen do nižje obrestne mere pri kreditu. Tako oblikovan 
bančno zavarovalniški paket bo kreditojemalcu in njegovim družinskim članom 
nudil večjo finančno varnost v primeru, da se zgodi kaj nepredvidljivega, saj se bo 
kredit v primeru nastanka zavarovalnega primera poplačal iz sklenjenega 
življenjskega ali požarnega zavarovanja. Neodplačani dolg tako ne bo bremenil 
dedičev. Paket je vsebinsko in tehnološko že dokončan in bo spomladi 2005 
lansiran na trg; 

• partnerska kartica zvestobe bo imetnikom te kartice nudila dodatne ugodnosti pri 
nakupu storitev v banki ali zavarovalnici ali pa na določenih drugih prodajnih 
mestih. Storitev je še v fazi razvoja; 

• premoženjska zavarovanja, kot so požarno zavarovanje, potresno zavarovanje, 
zavarovanje stanovanjskih premičnin, domska asistenca, avtomobilsko 
zavarovanje idr.; 

• v sodelovanju s Triglav zdravstveno zavarovalnico pa Abanka načrtuje letos 
uvedbo dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.  

 

5.2.4. Postopki pri sklepanju zavarovanj: odnos zav arovalnica – banka – 
stranka 

 
Na podlagi dovoljenja Banke Slovenija Abanka pri sklepanju zavarovanj samo 
posreduje. Pogodbeno razmerje se dejansko ustvari med stranko in zavarovalnico in 
ne med stranko in banko. Zavarovalnica nudi banki pri izvajanju posredovanja pri 
prodaji zavarovalnih polic vso potrebno strokovno pomoč. Zavarovalnica daje banki 
ustrezna navodila in nasvete za zavarovalno posredovanje in jo redno obvešča o 
morebitnih spremembah zavarovalnih podlag. V nadaljevanju bom za ponazoritev 
posredovanja banke pri sklepanju zavarovanj podrobneje predstavila procese 
sklenitve nezgodnega in življenjskega zavarovanja. Prikazane sheme procesov 
prikazujejo postopke, ki se vršijo v banki in tiste, ki jih opravi zavarovalnica, da pride 
do končnega dejanja sklenitve posameznega zavarovanja.  
 
 
(i) Sklenitev nezgodnega zavarovanja 
 
Postopek sklenitve nezgodnega zavarovanja nam prikazuje slika 19. Imetnik 
osebnega računa se seznani z bančno ponudbo nezgodnega zavarovanja. 
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Seznanitev je lahko na osnovi prejetega pisma, promocijskega materiala (zloženke), 
interneta ali razgovora z bančnim delavcem, ki je usposobljen za opravljanje poslov 
zavarovalnega zastopanja in posredovanja.  
 
Potencialni zavarovalec potrdi izbiro želene kombinacije nezgodnega zavarovanja z 
izpolnitvijo obrazca Pristopna izjava za nezgodno zavarovanje imetnikov osebnih 
računov Abanke Vipe d.d. in Pooblastilo Abanki Vipi d.d. za plačevanje mesečne 
premije. Bančni delavec preveri pravilnost in popolnost vpisanih podatkov, pristopno 
izjavo verificira s podpisom in podatke vnese v računalniški sistem banke.  
 
Na osnovi podatkov iz pristopne izjave in pooblastila banka odpre trajnik za mesečno 
plačilo premije iz osebnega računa zavarovanca. Abanka pošlje elektronski seznam 
sklenjenih zavarovanj in trajnikov zavarovalnici, in sicer enkrat mesečno. Sprotno pa 
zavarovalnici pošilja originalne izvode podpisanih pristopnih izjav.   
 
Območna enota zavarovalnice po prejemu elektronskega seznama prijav v 
zavarovanje preveri pravilnost podatkov, za vsakega zavarovanca izpiše zavarovalno 
polico s spremnim dopisom in jih pošlje zavarovalcu. 
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Slika 19: Postopek sklenitve nezgodnega zavarovanja  
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Vir: Abanka, 2003.  
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Prijavo zavarovalnega primera ima stranka možnost opraviti tako na banki kot na 
zavarovalnici. V kolikor se prijava izvršni na banki, banka zbrano dokumentacijo in 
izpolnjen zahtevek za prijavo nezgode posreduje zavarovalnici, katera naprej rešuje 
zavarovalni primer (glej sliko 20). 
 
Slika 20: Postopek prijave nezgode 
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Vir: Abanka, 2003. 
 
Vsako preurejanje sklenjenega nezgodnega zavarovanja, kar pomeni, da želi 
zavarovalec za prihodnje obdobje izbrati drugo različico zavarovanja ali spremeniti 
upravičenca iz zavarovanja, zavarovalec opravi na banki. Tudi o želeni prekinitvi 
zavarovanja mora stranka obvestiti banko. Slika 21 kaže postopek prekinitve 
nezgodnega zavarovanja. Po obvestilu stranke, da želi prekiniti obstoječe nezgodno 
zavarovanje, banka ukine trajni nalog in prekine nezgodno zavarovanje. O 
prekinjenem zavarovanju nato obvesti zavarovalnico, ki podatek evidentira, tako da 
zavarovanje nima več kritja. Reaktivacija zavarovanja ni mogoča, temveč je potrebno 
skleniti novo zavarovanje. 
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Slika 21: Postopek prekinitve nezgodnega zavarovanj a 
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Vir: Abanka, 2003. 
 
 
(ii) Sklenitev življenjskega zavarovanja 
 
Postopek sklenitve življenjskega zavarovanja prikazuje slika 22. Sklepanje 
življenjskega zavarovanja se izvaja izključno na ponudbeni način z izpolnitvijo 
obrazca zavarovalnice Ponudba za sklenitev življenjskega zavarovanja. Ponudba se 
izpolni osebno pri bančnemu delavcu. Bančni delavci, ki v imenu zavarovalnice 
sprejemajo ponudbe za sklenitev zavarovanja, morajo ponudniku (bodočemu 
sklenitelju) svetovati, katero zavarovanje najbolj ustreza njegovim željam in 
potrebam.  
 
Če oseba izrazi interes za sklenitev zavarovanja, ji bančni delavec pripravi 
informativni izračun. Ko se dogovorita za zavarovalno vsoto, izbrane investicijske 
sklade (v primeru naložbenega življenjskega zavarovanja), trajanje zavarovanja ipd., 



 

75 

pristopita k pripravi pisnega predloga zavarovalnici za sklenitev življenjskega 
zavarovanja (ponudba). Bančnik osebo vodi skozi ponudbo in v njenem imenu 
vpisuje podatke. Prav tako skupaj izpolnita še obrazec Vprašanja o zdravstvenem 
stanju zavarovane osebe.  
 
Delavec je dolžan poskrbeti, da sta oba dokumenta pravilno in v celoti izpolnjena v 
skladu z navodili za njuno izpolnjevanje. Prav tako je dolžan ponudnika opozoriti na 
pravne posledice in obveznosti, ki izhajajo že iz same ponudbe. Opozoriti je potrebno 
tudi na obvezno pisno obliko vseh dogovorov med skleniteljem in zavarovalnico. 
 
Ponudba je sestavni del zavarovalne pogodbe, zato jo morata podpisati sklenitelj 
zavarovanja in zavarovanec. Ponudbi je potrebno priložiti vso dokumentacijo 
zavarovanca, za katero zavarovalnica meni, da jo potrebuje za oceno rizika. Ta se 
nanaša predvsem na zdravniške izvide ali po potrebi na zdravstveno kartoteko in 
druga potrdila. 
 
Ponudbo in vprašalnik o zdravstvenem stanju, skupaj s priloženim izpolnjenim 
pooblastilom za plačevanje zavarovalne premije, banka posreduje na ustrezno 
območno enoto zavarovalnice, najkasneje naslednji dan po datumu, ki je na ponudbi 
naveden kot datum podpisa zavarovanih oseb in zavarovalca.  
 
Ponudba, ki je bila predložena zavarovalnici, obvezuje zavarovalnico, da v osmih  
dneh odloči o sprejemu v zavarovanje. V primeru, da je za sklenitev pogodbe 
potreben zdravniški pregled, je ta rok trideset dni. Če zavarovalnica v navedenih 
rokih ponudbe ne odkloni, se šteje, da je ponudba sprejeta. 
 
Zavarovalnica ravna po prejemu ponudbe skladno z internimi navodili. Ocena višine 
rizika poteka na osnovi izpolnjene ponudbe in vprašalnika o zdravstvenem stanju. 
Zavarovalnica lahko:    

• v primeru, da podatki na ponudbi ali vprašalniku niso popolni ali smiselno 
izpolnjeni, dokument vrne bančnemu delavcu v popravo oziroma dopolnitev;  

• zahteva dodatne pogoje: v primeru zdravniškega pregleda se zavarovalnica o tem 
dogovori neposredno s ponudnikom in ga napoti na zdravniški pregled. Prav tako 
ga zavarovalnica kontaktira, kadar je potrebno zahtevati dodatno dokumentacijo 
oziroma kadar je potrebno pridobiti ponudnikovo soglasje za sprejem v 
zavarovanje pod dodatnimi pogoji; 

• ponudbo sprejme: izstavi zavarovalno polico v enem izvodu po podatkih iz 
ponudbe. Polico nato skupaj s spremnim dopisom pošlje zavarovalcu; 

• ponudbo odkloni: o odklonitvi zavarovalnica pisno obvesti ponudnika in bančnega 
delavca.  
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Slika 22: Postopek sklenitve življenjskega zavarova nja 
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Vir: Abanka, 2003. 
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Prijava zavarovalnega primera je možna tako na zavarovalnici kot na okencu banke. 
Vse zahteve za spremembe zavarovalne pogodbe mora zavarovalec posredovati 
zavarovalnici v pisni obliki. Stranka lahko zahtevo odda tudi na bančnem okencu, 
banka pa vso dokumentacijo posreduje naprej ustrezni območni enoti zavarovalnice.  
 
Bančni delavec, kateremu zavarovalec izrazi željo po prekinitvi zavarovanja, poskuša 
na diskreten način ugotoviti razloge za prekinitev zavarovanja. Če ugotovi, da želi 
zavarovalec denar iz odkupne vrednosti police uporabiti za financiranje določene 
investicije, mu pojasni slabosti prekinitve zavarovanja in ponudi alternativno možnost 
v obliki premostitvenega kredita ali predujma, določenega v splošnih pogojih za 
življenjsko zavarovanje. Če zavarovalec kljub temu želi prekiniti življenjsko 
zavarovanje, mora zahtevo nasloviti v pisni obliki, in sicer ali na zavarovalnico ali na 
banko. 
 

5.2.5. Izobraževanje zaposlenih 

 
Posredovanje pri sklepanju zavarovalniških storitev lahko v banki opravljajo samo 
osebe, ki so opravile preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov 
zavarovalnega posredovanja. Pogoji in vsebina preizkusa znanj sta določena v 
Sklepu o podrobnejših pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih 
za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. 
Izobraževanje organizira Slovensko zavarovalno združenje. Na podlagi uspešno 
opravljenega preizkusa Agencija za zavarovalni nadzor izda posamezniku dovoljenje 
za zastopanje oziroma posredovanje.  
 
Abanka ima trenutno usposobljenih 49 bančnih delavcev, ki so opravili izpit za 
opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja in posredujejo pri sklepanju 
zavarovalnih pogodb za Zavarovalnico Triglav. Zavarovalnica ima sklenjeno pogodbo 
o posredovanju z banko in ne s posameznimi delavci, ki so zavarovalni posredniki.  
Izobraževanja so se v zadnjih dveh letih udeležile 3 skupine bančnih delavcev, 
pripravlja pa se izobraževanje za novo skupino. Skladno s ciljem doseganja čim 
večje prodaje bančno zavarovalniških storitev, se bo število zavarovalnih 
posrednikov Abanke v prihodnosti povečevalo.  
 
Poleg obveznega izobraževanja za pridobitev osebne licence banka in zavarovalnica 
pripravljata redna srečanja zavarovalnih posrednikov banke. V okviru srečanj se 
organizirajo izobraževanja o vsebini bančno zavarovalniških storitev in usposabljanje 
delavcev za prodajo. Cilj izobraževanja in usposabljanja je delavce pripraviti za 
samostojno svetovanje stranki pri odločitvi za sklenitev ene od oblik zavarovanja. Na 
rednih periodičnih izobraževanjih se pregledujejo tudi prodajni rezultati, obdelajo 
strokovne teme iz področja zavarovalništva in izvajajo poglobljeni prodajni treningi.  



 

78 

Posebej pomemben del teh srečanj je motiviranje bančnih delavcev za prodajo 
zavarovanj. Velikokrat se namreč pojavi problem identifikacije bančnega osebja z 
zavarovalniškimi storitvami. Z motiviranjem se poskuša zatreti zavračanje 
zavarovalniških storitev s strani bančnega delavca, saj s temi storitvami ni 
poistoveten in navsezadnje mu zavarovanje predstavlja tudi konkurenčno storitev 
bančni storitvi.  
 
Pomembno je, da se izobraževanj oziroma srečanj občasno udeležijo tudi nadrejeni 
delavcev, ki prodajajo zavarovanja, kajti le na ta način se lahko tudi vodje poistovetijo 
s temi storitvami in organizirajo delo v bančni poslovalnici tako, da se zasledujejo cilji 
trženja bančno zavarovalniških storitev.  
 
Uvajanje zavarovalniške kulture v bančno okolje ima večje možnosti za uspeh, če 
upoštevamo, da so bančni delavci ustrezno motivirani, da bodo naklonjeni in 
samoiniciativni pri prodaji zavarovalniških storitev. Prodajalci morajo sprejeti in verjeti 
v uspešnost prodaje zavarovalniških storitev, kar lahko dosežemo le z neprestanim 
izobraževanjem. 
 

5.2.6. Trženje ban čno zavarovalniških storitev 

 
Oglaševanje novih storitev je pomemben element pri privabljanju strank k nakupu 
nove storitve. Abanka se je pri uvedbi bančno zavarovalniških storitev poslužila več 
različnih trženjskih poti. O novih storitvah je pripravila več novih zloženk, nekatere je 
izdala skupaj z Zavarovalnico Triglav. Zloženke so skupaj s splošnimi pogoji za 
zavarovanje na voljo v vseh bančnih poslovalnicah. Banka o ponudbi zavarovalniških 
storitev stranke obvešča tudi prek bančnih izpiskov, ki jih vsak mesec prejemajo na 
dom. Ravno tako pošilja izbranemu segmentu strank neposredno pošto na dom. 
Nove storitve so predstavljene tudi na bančni spletni strani. Tam si lahko stranke 
preberejo značilnosti zavarovanj, natisnejo zavarovalne pogoje in pristopno izjavo za 
nezgodno zavarovanje. Zaenkrat še ni mogoče skleniti zavarovanja prek interneta, 
ampak samo pridobiti osnovne informacije o zavarovanjih. Poleg naštetih oblik 
trženja, banka oglašuje storitve tudi v časopisih in revijah ter na televiziji.  
 
Pri prodaji zavarovanj so bančnim delavcem v pomoč prodajni priročniki in prodajni 
protokoli za posamezno vrsto zavarovanj. S prodajnimi priročniki lahko strankam 
lažje predstavijo vsebino zavarovanja in jim tudi grafično prikažejo lastnosti storitev. 
Prodajni protokoli vodijo bančne delavce pri prodajnem razgovoru s stranko in jim 
pomagajo pri odgovorih na nekatere tipske odgovore strank, s katerimi se poskušajo 
ubraniti nakupa storitve. 
 
Pri vsem tem pa je zelo pomembno, da bančni delavci oziroma banka pri trženju 
zavarovanj upošteva minimalne standarde za proces prodaje ali posredovanja pri 
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prodaji nedepozitnih investicijskih produktov. Te minimalne standarde je predpisala 
Banka Slovenija v maju 2004 in jih morajo vse banke upoštevati. Med nedepozitne 
investicijske produkte se štejejo tudi bančno zavarovalniške storitve oziroma prodaja 
življenjskih zavarovanj prek bančnih okenc.  
 
Minimalni standardi narekujejo bankam, da v vseh oblikah trženja in komuniciranja z 
javnostjo pravilno predstavijo vsa tveganja, ki jih storitve vsebujejo. V procesu 
prodaje mora banka pred sklenitvijo pogodbe stranki nedvoumno predstaviti oziroma 
pojasniti vse bistvene lastnosti storitve (npr. kdo je izdajatelj storitve, kdo za storitev 
jamči, da storitev ni vključena v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite, ali 
obstaja verjetnost izgube glavnice, davčna obravnava storitve, stroški, …). V ta 
namen mora od stranke pridobiti podpisano izjavo, iz katere je razvidno, da je 
stranka seznanjena z vsemi dejstvi, ki vplivajo na nakupno odločitev. Pomembno je, 
da banka poudari, da pri prodaji zavarovanj za zavarovalnico samo posreduje.  
 

5.2.7. Nagrajevanje zaposlenih 

 
Sistemi plač in nagrajevanja so v bistvu procesi, ki prevajajo strateške poslovne cilje 
in podjetniške vrednote v delo. Delujejo kot vezno tkivo med strategijo in dejavnostmi 
za njeno uresničitev. Z njimi podjetje opredeli, kako bo zaposlene spodbujalo k 
določenemu načinu vedenja in dela. Delavci večinoma željo takšen sistem plač in 
nagrajevanja, ki jim bo omogočal dober zaslužek za dobro delo ter kakovost življenja. 
Po drugi strani podjetje želi z ustreznim načinom plačevanja in nagrajevanja 
zaposlenih vplivati na uspešnost poslovanja (Zupan, 2001, str. 118).  
 
V bankah in zavarovalnicah so zaposleni plačani na različne načine. V bankah je 
plačilo večinoma fiksno, le manjši del plače je vezan na uspešnost pri delu. V 
zavarovalnicah so agentje, ki prodajajo zavarovanja, plačani glede na prodano 
količino oziroma vrednost sklenjenih zavarovanj. Zaradi teh različnosti se lahko 
pokažejo velike težave pri integraciji poslov bančnega zavarovalništva.  
 
Način nagrajevanja oziroma motivacijski načrt je eden ključnih elementov uspešne 
prodaje. Zaposleni v bančnih poslovalnicah poleg rednih bančnih storitev prodajajo 
tudi storitve bančnega zavarovalništva. Glavno načelo za doseganje zastavljenih 
ciljev je plačilo glede na dosežen rezultat. Banka v primeru prodaje določene 
zavarovalniške storitve prejme od zavarovalnice dodaten neobrestni prihodek, ki 
neposredno povečuje poslovni rezultat banke. Zato je zelo pomembno bančne 
delavce v tem primeru dobro motivirati za čim večjo prodajo.  
 
Zavarovalni posredniki Abanke so za prodajo različnih zavarovalniških storitev 
različno nagrajeni. Glede na to, da imajo enostavne storitve nizko stopnjo donosnosti 
in ne zahtevajo pretiranega napora za prodajo, bančni delavci pri prodaji nezgodnega 
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zavarovanja imetnikom osebnih računov ne prejmejo neposrednega plačila. 
Evidenca prodanih nezgodnih zavarovanj se vodi na ravni bančne poslovalnice. 
Glede na uspeh pri prodaji te storitve je poslovalnica kot celota nagrajena s provizijo, 
ki jo zavarovalnica prizna banki. Zavarovalnica priznava banki mesečno provizijo, ki 
znaša določen odstotek od vsote vplačanih zavarovalnih premij za vsa do tedaj 
sklenjena nezgodna zavarovanja.  
 
Sistem prodaje življenjskih zavarovanj je nekoliko drugačen in bolj usmerjen k 
nagrajevanju posameznika, ki zavarovanje proda oziroma posameznika, ki pridobi 
stranko. Določen delež banki priznane provizije banka nameni bančnemu delavcu, ki 
sklene življenjsko zavarovanje. Višina nagrade je odvisna od višine zavarovalne 
premije, od dobe trajanja zavarovanja, vrste življenjskega zavarovanja ter od trajnosti 
zavarovanja (indeks trajnosti zavarovanja, ki meri delež zavarovanj, ki so po dobi 
policiranja še vedno aktivna). Pri življenjskih zavarovanjih se provizija izplačuje v 
mesečnih obrokih. Število obrokov je odvisno od dobe trajanja zavarovanja. Pri 
zavarovanjih z vplačilom enkratne premije pa se tudi provizija izplača v enkratnem 
obroku.  
 
Zavarovanja lahko v banki sklepajo le zaposleni, ki so uspešno opravili izpit in dobili 
dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, vendar banka in 
zavarovalnica nista želeli zanemariti tudi ostalega prodajnega osebja. Določen delež 
nagrade, ki jo dobi zavarovalni posrednik, prejme tudi vsak zaposleni, ki pridobi 
potencialno stranko in jo usmeri k zavarovalnemu posredniku.  
 
Poleg mesečnega provizioniranja delavcev na podlagi dosežene prodaje, banka ob 
zaključku poslovnega leta dodatno nagradi tri najboljše zavarovalne posrednike. 
Najboljši zavarovalni posredniki so tisti, ki so v posameznem letu sklenili določeno 
število zavarovanj in prejeli največ provizije. Ta dodatna nagrada ni denarna, temveč 
je v nedenarni obliki (npr. potovanje). Enkrat letno organizira nagrajevanje 
najuspešnejših prodajnikov tudi Zavarovalnica Triglav. Takrat poleg svojih agentov v 
seznam nagrajencev vključijo tudi zavarovalne posrednike Abanke. Tudi tu gre 
večinoma za praktične nagrade in potrdila o najuspešnejšem prodajniku v 
posameznem letu.  
 
Vendar ima nagrajevanje osebja za prodajo zavarovalniških storitev tudi negativne 
posledice. Določeni bančni delavci lahko v želji po doseganju čim večjega dodatnega 
zaslužka iz prodaje zavarovanj zanemarijo prodajo osnovnih, t. j. bančnih storitev. 
Zelo pomembno je, da si delavci svoj delovni čas ustrezno razporedijo, tako da v prvi 
vrsti dosežejo zastavljene plane prodaje bančnih storitev. V izogib opisanim 
negativnim posledicam bi morala banka razmisliti tudi o sistemu nagrajevanja 
prodaje bančnih storitev. Vendar bi v tem primeru iz začetne fiksne plače prišli do 
tega, da bi bil večji del plače delavca odvisen od njegove prodajne uspešnosti (enako 
kot je pri zavarovalnih agentih). 
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5.2.8. Ocena uspešnosti vstopa Abanke na zavarovaln iški trg 

 
Bančno zavarovalništvo se v Sloveniji šele uveljavlja. Večina bank, ki se s tem 
ukvarja, je vstopila na trg v letu 2003. Abanka se z bančnim zavarovalništvom 
ukvarja približno leto in pol, in sicer od konca meseca novembra 2003 dalje. Takrat je 
začela s prodajo bančno zavarovalniških storitev s 25 zaposlenimi, ki so bili za to 
usposobljeni. Njihovo število se je do danes podvojilo in se bo v prihodnosti še 
povečevalo.   
 
Sam projekt je zahteval veliko dela in truda tako v banki kot v zavarovalnici. Pri 
projektu so določen čas sodelovali tudi svetovalci iz nemške podružnice podjetja 
McKinsey&Company. Njihove izkušnje so prispevale k zasnovi projekta in pomagale 
pri uvedbi bančnega zavarovalništva v Abanko.  
 
Abanka sicer v času, ko se ukvarja z novo dejavnostjo, ni v celoti izpolnila 
načrtovanih ciljev. Medtem ko so v banki s prodajo nezgodnega zavarovanja 
zadovoljni in je doseženi rezultat blizu načrtovanemu, prodaja življenjskih zavarovanj 
zaenkrat še nekoliko zaostaja za plani. Z uvedbo enkratnih naložbenih zavarovanj so 
se rezultati izboljšali, ravno tako pa banka v zadnjem času beleži večjo rast prodaje 
naložbenih življenjskih zavarovanj.  
 
Pri nezgodnem zavarovanju si je banka postavila cilj zavarovati 5 % imetnikov 
osebnih računov. Temu cilju se je zelo približala, saj je bilo konec leta 2004 
zavarovanih 4 % imetnikov osebnih računov. Pri življenjskih zavarovanjih so bili cilji 
visoko postavljeni, zato tudi niso bili izpolnjeni. Na podlagi izkušenj Zavarovalnice 
Triglav sta banka in zavarovalnica postavili okvirni plan, da lahko vsak zavarovalni 
posrednik v enem tednu sklene eno polico življenjskega zavarovanja. To se je 
pozneje izkazalo kot težko dosegljivo, saj so bili povprečni rezultati prodaje na 
posameznega posrednika pod planom. Ko smo podrobneje analizirali prodajo po 
posrednikih, je bilo moč pri nekaj posrednikih opaziti bistvena pozitivna odstopanja. 
Nadaljnja analiza je pokazala, da je uspešnost prodaje zavarovanj precej odvisna od 
delovnega mesta zaposlenega, zato bi morala banka razmisliti o prerazporeditvi 
delavcev z dovoljenjem za zavarovalniško posredovanje na taka delovna mesta, na 
katerih je prodaja zavarovanj v banki bolj primerna.  
 
V letu 2004 se je bančno zavarovalništvo v Abanki šele uveljavljalo, zato tudi dodatni 
prihodki iz naslova posredovanja pri sklepanju zavarovanj niso predstavljali 
pomembnejšega deleža v neobrestnih prihodkih banke. Glede na to, da začetek leta 
2005 glede prodaje zavarovanj kaže obetavnejše rezultate, lahko pričakujemo, da se 
bo bančno zavarovalništvo v Abanki počasi razcvetelo. V letu 2005 se je doslej  
predvsem povečala prodaja enkratnih naložbenih zavarovanj, ki prinašajo celotno 
vplačano premijo že ob sklenitvi zavarovanja in tako tudi celotno provizijo banki za 
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posamezno sklenjeno zavarovanje. Tako lahko v letošnjem letu pričakujemo 
precejšnje povečanje prihodkov banke iz naslova posredovanja pri sklepanju 
zavarovanj.  
 
Za uspeh bančnega zavarovalništva v Sloveniji nasploh bo potreben določen čas. 
Predvsem se morajo stranke prilagoditi dejstvu, da lahko dobijo na enem mestu vse 
finančne storitve. V Sloveniji je mreža zavarovalniških agentov zelo močna, kar v 
določeni meri zavira prodajo zavarovanj v banki.  
 
Stranke Abanke so počasi že začele sprejemati celovito finančno ponudbo banke na 
enem mestu. Prodaja življenjskih zavarovanj na bančnih okencih počasi, a vztrajno 
narašča. Ljudje iščejo substitute klasičnim varčevanjem. Le te lahko najdejo v 
različnih oblikah življenjskih zavarovanj, predvsem pa v naložbenih zavarovanjih. Pri 
tem imajo možnost sami vplivati na vrednost svoje naložbe in na višino tveganja, saj 
lahko sredstva razdelijo med več vzajemnih skladov ali pa med trajanjem 
zavarovanja izbrani sklad preprosto zamenjajo za drugega. Tudi struktura sklenjenih 
življenjskih polic kaže nagnjenost strank k novim, privlačnejšim oblikam življenjskih 
zavarovanj. Naložbena zavarovanja so trenutno naložbeni hit. Prek okenc Abanke se 
proda do 7 % vseh zavarovanj Zavarovalnice Triglav. Do leta 2007 naj bi bančni 
prodajni kanal dosegel 20-odstotni delež med vsemi prodajnimi potmi Zavarovalnice 
Triglav.  
 
Ne glede na pričakovanja in dosežene rezultate je bil vstop Abanke na zavarovalniški 
trg nujen. Kogar konkurenca prehiti, lahko izgubi velik del potencialnega trga. V boju 
za stranke in za preživetje se je potrebno prilagajati trgu in slediti konkurenci oziroma 
še bolje, biti pred konkurenco.  
 

 

6. SKLEP 
 
Trg finančnih storitev se neprestano spreminja. Procesi liberalizacije, globalizacije, 
deregulacije in razvoja informacijske tehnologije so izbrisali meje med različnimi 
finančnim storitvami. Vse manjši dobički bank in vse večja zahtevnost potrošnikov 
povzročajo odmik od klasičnih bančnih storitev k novim, kombiniranim finančnim 
storitvam. 
 
Težnje po povezovanju finančnih ustanov so se v zadnjih letih v svetovnem in 
evropskem merilu zelo razmahnile. Povezovanje bank in zavarovalnic je vodilo do 
razvoja nove panoge, t.j. bančnega zavarovalništva, ki predstavlja eno 
najpomembnejših bančnih strategij evropskih in svetovnih bank v zadnjem desetletju.  
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Povezovanje bank in zavarovalnic ter ustvarjanje skupnih storitev prinašajo vrsto 
ugodnosti vsem vpletenim, tako bankam in zavarovalnicam kot tudi strankam. Banke 
in zavarovalnice skušajo s posli bančnega zavarovalništva izkoristiti sinergijske 
učinke povezovanja in doseči večje dobičke, stranke pa z nakupom različnih 
finančnih storitev na enem mestu prihranijo na času in stroških.  
 
Sodelovanja bank in zavarovalnic so se pojavila v različnih oblikah, in sicer kot 
pogodbeno sodelovanje, kapitalsko povezovanje, skupna vlaganja, ustanovitev 
zavarovalnice s strani banke ali ustanovitev banke s strani zavarovalnice. Analiza 
primerov v izbranih državah je pokazala, da sta v praksi najbolj uveljavljena načina 
sodelovanja ustanovitev lastne zavarovalnice in skupna vlaganja bank in 
zavarovalnic. Pogodbene oblike sodelovanja so značilne za trge, kjer se storitve 
bančnega zavarovalništva šele uveljavljajo. Med te spadajo tudi banke in 
zavarovalnice slovenskega finančnega trga, zato v Sloveniji zasledimo največ 
sodelovanj v obliki dogovorov o distribuciji. Izjema je NLB Vita, ki je bila ustanovljena 
s skupnim vlaganjem NLB in KBC Insurance. Izbira ustreznega modela povezovanja 
je odvisna od kulturnih in zakonodajnih značilnosti posamezne države. Ne obstaja 
enoten model, ki bi ustrezal vsem. Izbira modela vpliva tudi na storitve, ki se 
prodajajo. Dogovori o distribuciji so primernejši, ko želi banka prodajati enostavne 
zavarovalniške storitve. Poleg lastniške strukture pa se morata banka in 
zavarovalnica dogovoriti tudi o prodajnih poteh, lastništvu strank, vrstah 
zavarovalniških storitev, ki se bodo prodajale in o tem, kdo bo izdajal zavarovalne 
police. 
 
Univerzalne finančne ustanove pri prodaji bančno zavarovalniških storitev uporabljajo 
različne prodajne poti, od finančnih svetovalcev do interneta. Ena sama prodajna pot 
težko uresniči cilje bančnega zavarovalništva in večjo ciljno skupino. Zato se 
finančne ustanove poslužujejo več prodajnih poti hkrati. S tem pokrijejo več tržnih 
segmentov in ponujajo strankam različne dostope do številnih storitev. 
 
Banke se odločajo predvsem za prodajo življenjskih zavarovanj. Življenjska 
zavarovanja so bolj komplementarna bančnim storitvam, zato jih banke lažje 
prodajajo. Kljub temu pa obstajajo tržne niše za premoženjska zavarovanja, kjer 
banke lahko delujejo, in sicer tam, kjer lahko zavarovanje povežejo z bančno 
storitvijo (npr. avtomobilsko zavarovanje pri kreditiranju nakupa avtomobila). 
 
Na nekaterih evropskih finančnih trgih se je pokazalo, da je bančne in zavarovalniške 
storitve mogoče učinkovito prodajati skupaj. Bančno zavarovalništvo se je najbolj 
razvilo v kontinentalnem delu Evrope, vendar so tudi znotraj te velike razlike. Bančno 
zavarovalništvo dosega največje uspehe v Franciji, državi nastanka pojava bančnega 
zavarovalništva, kjer se prek bančne mreže proda prek 60 % vseh življenjskih 
zavarovanj. Tudi v Španiji in Italiji so rezultati prodaje življenjskih zavarovanj prek 
bank izjemni. To je predvsem posledica ne samo učinkovito razvejane mreže 
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prodajnih poti in obširne baze podatkov, temveč tudi velike prepoznavnosti bank, 
usmerjenosti k zadovoljevanju strankinih potreb, ugodnih davčnih obravnav, 
obvladovanju poslovnih tveganj ter učinkovitega informacijskega sistema. Nekoliko 
slabše je bančno zavarovalništvo razvito v Veliki Britaniji in Nemčiji, kjer 
konzervativnost strank onemogoča učinkovito distribucijo zavarovanj prek bančnih 
prodajnih poti. V evropskih državah lahko pričakujemo nadaljevanje razvoja 
bančnega zavarovalništva.  
 
V ZDA in azijskih državah se bančno zavarovalništvo šele uveljavlja, ravno tako kot v 
Sloveniji. Razvoj bančnega zavarovalništva v ZDA je precej omejevala zakonodaja. 
Šele leta 1999 je bilo odpravljenih večino omejitev glede povezovanja bank in  
zavarovalnic. Bančno zavarovalništvo v ZDA ima priložnosti za razvoj. Glede na to, 
da je šele v povojih, je ključ do višje razvojne faze enostavnost, hitrost in dobro 
postrežena storitev. Tudi v Aziji je sodelovanje bank in zavarovalnic precej omejevala 
zakonodaja. S sprostitvijo finančnih trgov in zakonodajnih ovir, ki so predvsem 
posledica azijske ekonomske krize, lahko tudi tu pričakujemo pospešeno 
povezovanje finančnih institucij, 
 
Za Slovenijo so značilni podobni trendi v gospodarstvu ter demografske in 
institucionalne spremembe kot v državah Evropske unije. Tudi za slovenski finančni 
trg velja, da je konkurenca med bankami, zavarovalnicami in drugimi finančnimi 
posredniki vse ostrejša ter da se zmanjšujejo dobički iz tradicionalnih poslov. Zato 
slovenske banke in zavarovalnice iščejo nove tržne možnosti. Medsebojne lastniške 
povezave v Sloveniji niso prepovedane in že obstajajo. Bančnega zavarovalništva so 
se v Sloveniji lotile vse večje banke, razvija pa se predvsem v obliki medsebojnih 
dogovorov o sodelovanju pri distribuciji zavarovanj. Bančno zavarovalništvo se je v 
Sloveniji v večjem obsegu razmahnilo leta 2003.  
 
Bančno zavarovalništvo je v Sloveniji še zelo mlada veja, zato je posledično delež 
tako zbrane premije relativno majhen. Konec leta 2003 je bilo prek bank zbranih 5,8 
% vseh zavarovalnih premij. Nekateri zavarovalniški poznavalci ne verjamejo, da bi 
se lahko bančno zavarovalništvo v slovenskem prostoru prijelo, saj Slovenci še 
nismo vajeni sklepanja zavarovanj na bančnih okencih. Za uspešen razvoj bančnega 
zavarovalništva morajo sicer dozoreti določene razmere, ki so v razvitih ekonomijah 
nastajale skozi desetletja. Slovenija ima velik potencial za prodajo življenjskih 
zavarovanj, saj izpolnjuje skoraj vse pogoje, ki vodijo do povečanja prodaje le-teh. 
Mednje lahko uvrstimo pospešen proces konvergence bančnih obrestnih mer in 
njihovo upadanje, kar pospešuje prenos sredstev v alternativne oblike varčevanj. 
Mlajše generacije se zaradi starajoče populacije vedno bolj zavedajo pomena 
dodatnega zavarovanja, saj se bo obseg pravic iz proračuna v prihodnje manjšal in 
pričakuje se visoka rast trga življenjskih zavarovanj, pri čemer bodo želele tudi 
slovenske banke sodelovati. Po izkušnjah na zahodu lahko pričakujemo, da bo 
prodaja zavarovalniških storitev na bančnih okencih rasla tudi v Sloveniji.  
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Procesa uvedbe bančnega zavarovalništva sta se v Sloveniji lotila tudi Abanka in 
Zavarovalnica Triglav. Za posredovanje pri prodaji bančno zavarovalniških storitev 
imata Abanka in Zavarovalnica Triglav sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju, 
t.j. dogovor o distribuciji zavarovanj prek bančne mreže. Abanka in Zavarovalnica 
Triglav sledita razvoju bančnega in zavarovalniškega trga ter razvoju trgov tovrstnih 
institucij v Evropi in svetu in želita vzpostaviti pogoje za nadaljnjo konsolidacijo 
bančnega in zavarovalniškega sektorja. V skladu z zastavljenimi cilji banka in 
zavarovalnica razvijata skupne bančno zavarovalniške storitve. Prve bančno 
zavarovalniške storitve je banka ponudila novembra 2003, in sicer sta z 
zavarovalnico pripravili tri storitve: nezgodno zavarovanje, klasično življenjsko 
zavarovanje in naložbeno življenjsko zavarovanje. V letu 2004 sta ponudbo 
nezgodnega zavarovanja še dopolnili in uvedli novo storitev – enkratno naložbeno 
zavarovanje. Banka in zavarovalnica načrtujeta širitev bančno zavarovalniške 
ponudbe. V zelo kratkem času bosta trgu ponudila novo paketno storitev, ki združuje 
hipotekarni kredit, požarno zavarovanje in hipotekarno življenjsko zavarovanje. 
Razvijata tudi nove storitve, kot so partnerska kartica zvestobe, zdravstvena 
zavarovanja in premoženjska zavarovanja.  
 
Zavarovanja lahko v banki sklepajo le zaposleni, ki so uspešno opravili izpit in dobili 
dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja. Banka v primeru 
prodaje določene zavarovalniške storitve dobi od zavarovalnice dodaten neobrestni 
prihodek, ki neposredno povečuje poslovni rezultat banke. Zato je zelo pomembno 
bančne delavce dobro motivirati za čim večjo prodajo. Način nagrajevanja oziroma 
dober motivacijski načrt je eden ključnih elementov uspešne prodaje. Banka 
zaposlene pri prodaji zavarovanj različno nagrajuje. Pri prodaji enostavnejših storitev, 
kot je nezgodno zavarovanje, je nagrajena celotna poslovalnica, pri prodaji 
življenjskih zavarovanj pa so nagrade usmerjene na posameznika, ki zavarovanje 
proda oziroma na tistega, ki pridobi stranko. Banka in zavarovalnica namenjata veliko 
pozornost tudi trženju in izobraževanju zaposlenih, ki v veliki meri pripomoreta k 
večanju prodaje. 
 
Ne glede na pričakovanja in dosežene rezultate je bil vstop Abanke na zavarovalniški 
trg nujen. V boju za stranke in za preživetje se je potrebno prilagajati trgu in slediti 
konkurenci oziroma postati vodilen na trgu. Zato lahko v bližnji prihodnosti 
pričakujemo, da bodo na zavarovalniški trg vstopile še ostale banke, ki se tega 
projekta zaenkrat še niso lotile.  
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